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g ξ {iτιυ 1,αQ η),απη-*sBl. ..f σεν o Θεo5 τoν
xooμιoν, ιboτε rι)ι, ι,[dv αtlτo1 τoν

μιoνo1,ενlj tδωxει,, i,ι,α πdζ o πι-
oτειitον εi; αtτδ\, |ιi αποληταt'
dλλ' txn ξrυηι' α[6yιclν, (.tιυ.

3,16).

Aδελφo[ ιcl.t τεxyα θν Kυρ[ql
d,γαπητα,

.FΙ 
ανθριυπ[r,η \'ι'χη αioθαγε-

ται δγτoγιυ< την σ'ι,α^,xηγ να αγα-
πηθη. .H ευρi'τα.τιι διαδεδoμι6νη,

iδ[ιυg μεταEυ τιΤl\, ι,ειι)\,. Eλλειψιg
νoημιατoq εig την tι'-lηι, oφε[λεται
εiζ τηγ i1λλει\rιγ τηg αγαπηζ. To
πλεTοτoν τΦγ oιlγανθριilπιυν μα<

εiναι θγxλιυβιοpιενoν εig ταg ατo-

μιοτιxαg θπιδιιbEεtζ τoι! xαL iιγα-
ξητεΤ την πληQωσιγ τo[l xεγoι τηζ
αγα,πηζ με την απoxτηοιγ ttλιxιilγ
α^1α.θιbν, οαρxιxιilν απoλαυοεων
xα(, &νθρωπLνηg δoξηg. Aλλα με
αυτα δ6γ γεμ[ξει τo xεγoγ τηζ

Ψυχlζ, διοτι αilτη ξητεΙ την πρo-
oιυπιxην αναγνιilριοιγ την &γα-
πηγ. .FΙ αγαπη δtr"ιιυg tπαρ1ει εν
τφ Θειp xαL ουγ61ει τoν xoομιoγ
σνσ'..lν1υρiη.. τoγ xαθ6γα μ€ τo
δνoμα τoυ xαl τoδ πρoοφερεται
πλουοιoπαρo1ιυg.

.o Θεog &πo αγαπην xα[ μo-
νoν θδημιιoυρ^1nοε τo ουμπαγ δια
τoD Λoγoυ Αilτo[l, iγα παγτεg.1[-
νιυ|"ιεν μ6τo1oι τηg xαραg, η δπo(,α

πηγαξει &πo τηγ θγoπoιoγ πQo-

οιυπιxηγ d,γαπην. .Eγ τoυτoιζ, δ

πρωτoπλαστoζ d,νθριυπog xα[ ol
&πo^1oνoL τoυ μεχ8t oημερoν
ηQγηθηoαγ την &γαπην τoΟ Δημιι-
oυργol πQoζ αυτoυg, θξεδ|ιυξαν
την αγαπην d,πo ταg xαρδlαq τιυν,
θοτραφηoαν εig την απρoσωπoν
xτloιν xαt d,νεξητηoαν d'γεπι-
τυ1ιilg την αναγνιilριoιν τfrq πρo-
oωπιxfrζ flπαρξειilζ τωγ εiE τηγ
iπερo1ην xα[ τηγ θγιυxεντqιxην
ixαγοπolηοιγ αilτιilγ xαL δxι εig

6 τri 1dρn τoδ Tρrαδrκoδ
Θεoδ, δξroιiμεΘα δrd τoδ
nαρ6vτoE nρci>τoυ τε6-

11oυg τoδ περιoδlκoΟ τng .Ιεραg Mn-
τρon6λεωg P6δoυ .H oΔoΣ,, vd iκα-
vonotιiooυμε 6vα dn6 τ6 αiτιiματα τoδ
εδoεβoδg nλnριbματos τfrs τoπtκfrg

μαs 'Εκκλnoiαg dλλd καi vd δλonor-
ιiooυμε o1ετικτi δn6ο1εoli μαg, πoιi
iκφρ6oτnκε δμ6oω9 μετd τfv dv6λn_

ψn τriv καΘnκ6vτωv μαs.
.Ι-{ θπrλoμi τoδ δv6ματog on-

μαivεt τriv nρ6θεαn τfrS Bκδ6oεωs.
M6oα dn6 τ6v τΙτλo δλλ6 καi dπ6 τd
δnμoorευ6μεvα κεiμεvα vd δiδεταr i
μαρτυρiα δτι δ Χρroτ6E καi fi .Εκκλn-

oiα Toυ εTvαr fr μovαδrκιi doφαλιig
δδ6s τfrs δπdρξεωg τoδ dvΘρcδnoυ καi
τoδ κ6oμoυ καi δ λ6γo9 τfrg πioτεrbg

μαg nυξfδα oτΙg δnαρξrακ6g μαg dvo-
ζnττioεrg καi 61r μ6vo.

'Εκφρ6ζovτεg δnεrρεg εδ1αρr-
oτfεg πρ6s τo6g oυvεργ6τεS τns
θκδ6oεωg, τo6E vδv καf τoιjg μ6λλo-
vτεg, τoιig dvαγvδoτεE καi τoιjg δno-
oτnρr1τ6g τfrg θλd1roτng αδτflg nρo-
oπ6θεtαE, εδ16μεΘα v6 καρnoφoρεi
πλoιiorα δ λ6γog τoδ ΘεoΟ oτig καρ-
δ169 τoυg καi v6 δ1oυv dκλ6vnτn τιiv
ioωτερrκfi μαρτυρiα καΙ βεβαr6τnτo
τfrg nfoτεωg oτ6v Θε6 καi τfiv Αγiα
Toυ ,Εκκλnoiα, τriv oτoργrκτi μnτ6ρα
καi θγγυτiτρrα τng oωτnρiαg μαE.

την d,πoδoχηγ τηζ πρoοφερομ€-

νηζ εiζ αiτoυg &γαπηζ xαi, τηγ

αντιπρoοφoραν αiτiζ. To d,πoτ6-

λεομα εiγαι η δημιoυQγια χoιγιυ-
γιΦγ &νταγωνισμoυ, μlοoυq xα(,

αiματιυν, δπιυg ξΦμεν αυτα xαθη-

1"ιερινΦg. 
.H αγαπη δμ,ζ τoδ Θε-

oδ oilδ6πoτε θxπ[πτει, d,xoμη xαi
δταν dπoρρLπτεταL &πo τoυg
ανθριδπoυg.

.o Θεog &πo &γαπηγ d,πεoτει-
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λε τ6γ Yi6γ Αtτol τoν μoνoγενfr
δg &νθρωπoν εig τoν xooμoν, δ1ι
δια γα xqlνη τ6γ θγ dπooταοlψ
xoομoν, &λλ' iγα οωθff δ xοομog
δι, Αtiτoδ (πρβλ.'Ιω. 3,17). 

.E,γεν-

νηθη oiτog θγ ταπειγη φατνη ι}πo

τfrg αειπαρθενoυ Mαρi,αg, δια να
xαταδε[ξη δτι n iοxυg xα[ η πQo-

βoλn xαL δ tλιxog πλoiτog, εig τα
δπoΤα δ x6ομοg d.γαξητεΤ την 1α-

ραν xαl την οωτnq[αν, δεγ ε1ναι η
d,ληθιγη πηγη ξωηζ xαL εtδαιμo-
νLαg.

'FΙλθεν δ Xριοτοg εig την Bn-
θλε6μ xoμlξων θx γ6oυ τo μnνυμα
τηζ &πρoUπoθετoυ αγαπηζ τoδ

Θεol πQ6g τoν &νθgωπoν. 'Ε,πL

δυo xιλιαδαg iτη εilαγγελlξεται
αiτηγ τηγ απ6ραντoν αγαπην.
-Hλθεγ δE βρ6φο9 &δriναμoν xαi,

αx[γδυγογ, πληQεζ δμωζ dγαπηg,
xα[ παρα ταΟτα &ντιμετι.ilπιοε την

πρoθεοιν σφαγlζ ΑtτoO δπo τoδ
.FΙqιbδoυ, θxπρoοιilπoυ μιαζ
&νθρωπoτητoζ μιοoυoηg τηγ &γα-

πην, &xομη xα[ δταγ πρoοφθqεται
&πo τα &θι}α xαl γαλnνιαΙα παι-
διxα βλ6μματα.

Πoλλol τΦν οnμερινΦν 1ρι-
στιανΦγ, θοφαλμενωg δεδιδαγμ€-
νoι περ[ τol Θεoi δg αrioτηρoΟ

xριτoΟ, αγτL ωζ στoQγιχoυ πα-
τQoζ &ναμ€νoντog μ6 d,γαπηγ xαL

ουγ1ωρnoιν την θπιοτρoφηγ τoi
d,οιilτoυ, d,πεμαxρυγθηοαγ τol
δνoαρxωθ6ντog Θεoδ .Ιηooi XQι-
στoδ, τoδ Λογoιl xαL d,παυγαομα-
τoζ τo[l Θεoil Πατρog, xαL τoΟ

δμooυoloυ αiτoΙg Aγ[oυ Πνευμα-
τog, τfrg ξιυoπoιoδ xαL d,γαπιilοηg

Tριαδοg, xαt ot1τιυ xατι1οτηοαγ
τηγ xoιγωνlαγ αtlτιilγ θxxoομι-
xευμ6νην, μn i1oιloαν εiζ Θεoγ
θλπlδα xα[ γνηο[αγ &γαπηγ.

Καταφεfγoυγ εiζ iπoxατα-
στατα τηg θεLαg d,γαπηg, oτηρLξo-

ντεg ταg θλπ[δαg αtτΦγ εig θγxo-

ομloυg δυναμειE, εiζ θπεxταοειg

θξoυοιιilγ ειζ αi1ξnοιν πλoυτoυ,
εig tπoδoυλιboειg λαιbγ, εlg πα-

γχoσμιoπo[ηοιγ τoδ θμπoρ[oυ
των, εlg διαδooιγ αγτιθ6ωγ lδειilν,

εiζ αγνoηοιν xαL απιbθηoιγ τo[l

θαγατoυ xα(, εig παγτα θν γ6νει
δοα φανταξoνται δg λυτqιυτιxα
τoΟ &γxoυE αrjτΦν ilναγτι τoδ
&διεξoδoυ μισg ξωηζ 1ιυρ(,g &γα-

πηγ. Mη εtρloxoντεg δ€ εig αilτα
λυτqωοιν πoλλol αtτoxτoνoΟγ,
d,ρνoυμενoι την ξωην, τo μθγα
δΦρoν τoδ Θεol εig τ6ν d,νθρω-

πoν. 'Eγ τoυτoιg, &δελφoi, xα[ τθ-

xνα ilγαπΠμθνα, η αγαπη τotl Θε-

otl ε1γαι &ναμφιοβητητoζ xα[ πα-

ρotlοα..o Κυριoζ ημΦν.Ιηοolg XQι-
oτog &ναμενει να ^1εννηθfr εiζ την

xαρδ|αν εxαοτoι' δια γα φdρη εlg

αilτηγ τo νoηιια. τrl< ξιυiζ. Ailτo
εiγαι δτι εiμεθCι il'^.,απητo[ τoυ Θε-

oΟ, πρoιυριομι€ι,oι ι,α 7αιριbμιεθcr
τηγ ξωηγ θν αμιoιβα'[g. α^,απη xα[

να αiοθανιilμιεθα τηγ πληQoτητα

τηζ iπαQξεωg μαg εig To .1ε^.l9γ9g

τflg xoινων(,αg μα; θν αγαπη με
τ6γ'Ιηοoiν Xριoτoγ, τoγ σαQχω-

θ6γτα Θεoγ, xα[ με δλoυg τoυg

&νθριilπoυg xα[ δλαg ταg &γαθαg

πQoσωπtxαg δπαqξειζ.

"Ε,tλoyητoE 6 Θεo5 xαi
πατiρ τo0 Κυq[,oυ fιμilν 'ΙηooΓl

Χριατo0, δ ευλoγnααE flμαs Εν

παon εtλoyiq ΙτνευματL?{fr...

xαθωE xαi Εξελεξατo ημαs Εν

αι'τ(ρ πQo xαταβoλfiE xooμoυ
ε[ναι ημαE d'y('oυg xαi dμιbμoυζ
xατενωπιoν αilτo1, Εν d'γαπn"
(.Eφ. 1, 3-4). T6 θεμ6λιoγ xα(, τo

θπιοτεγασμα,η eρxn xα[ τ6 τ6λog,

τo .Αλφα xα(, τo .Ωμεγα τηg δημι-
oυργlαg εiγαι η &γαπη. To μυοτη-

Qtoγ τfrg φατνηg xαi, τοΟ οταυρoδ,
τfrE γεννηοεωg, τiζ &γαοταοεωg
xαL τfrζ &ναληψlεωE xα(, παοηζ θν

γ6νει τηζ θπ[ γfrg παρoυο|αζ τoδ
Xριοτοδ εiναι η αγαπη.

.o xατα τηγ Γθννηοιν !lαλλo-
μεγoζ iiμνog τιbν &γγ€χων, oΔoΕα

Εν tιψ(,ατoι5 Θειil xαi tπi yηE εiρn-
νη, εν ανθριbπoιg εiδox[,α,, εiγαι
απ6qρoια τοδ θαυμαομoδ αilταlγ
θμπqog εiζ τηγ d,οfλληπτoν d,γα-

πηγ τoδ Θεotl. "FΙ &νo1n τoδ Xρι-
oτoΟ δια τηγ oταυριυο[γ Toυ tπo
τΦν παρανoμιυν δ6γ ε1ναι &πoτ6-

λεομα &,δυναμ[αg Αιiτol, d.παρα-

δ€xτoυ δια την παγτoδυγαμ[αν
Αtτol, &λλα τfrζ &πεLQoυ &γαπn6
Toυ. Πσ,oαι αi θνεργειαι τoΟ Θεoi
ε1γαι πλnρειg d,γαπηζ δι, ilxαοτoγ
πQoσωπLxΦg iνθρωπoν.

.Ag θγxαταλεi,ψlωμεν, λoιπoν,
&γαπητoL &δελφo(, xα[ τεxγα, την

πoρε(,αν πQoζ τηγ θxxooμi,xευοιν
xα(, &E θπιοτρ6ψωμεγ θν μετανolq
εig τoν Πατ6ρα μαE Θε6ν xα[ τoν
θν φατνη γεννηθ€ντα ιbg &δελφoν

μαg "Ιηooδν Xqιoτoν, τoγ θλθoντα
εiq τηγ γην θξ &γαπηg πQoζ ημαg
τoυg πλαγηθθγταζ xαL απομα-
xρυνθενταg ΑυτoD..H αγαπn Toιl πQoζ ημαs

't

εiναι βεβα(,α. Πληο[oγ Toυ δ€γ

υπαρ1ει φoβoζ, αλλα ουγxΦρn-

οιg, εiρnγη xαL χαQα. Toυτου η

χαQιζ, η εrjλoγiα xαL τo πλoυοιoν
6λεog εiηοαν μεθ' δμΦν ταg &γlαg

αtταg δoρταg τoΟ Δωδεxαnμερoυ
xαl παοαζ ταζ ημθραg τηζ ξωηg
δμΦν εig τoιig αlωναg τιilγ αiΦ-
γωγ.
Φαναρ ιoν, Χριoτoυyεννα' 2005
+ .o Κωναταντινoυπoλεωg Βαρ-
θoλoμαiog διαπυρo5 πρo5 Θεoν
εtxtτηE παντιιν [ιμιbν.
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.Aδελφo(' xαt τεxνα iν Κι'Qkρ α),απητα,

ριοτoυγενγα: 
.FΙ Mη-

τρoπoλιg τιbν .EoQ-

τιilν xατα τoγ χαQαxτηριομo τol
χQυσoQQnμoνog Πατρog, Aγ|oυ
.Ιωαγνoυ τoi Xρυooοτoμoυ. .o

d.ναρxog xα(, d,oαqxog Θε6g σαQ-

xιilνεται δπo την Παρθ6νo Mα-

ρ(,α. 
.o ΘεoE γi,νεται d'νθρωπog

xαL πεQtπατεΤ αναμεοα οτoυg

&,νθρωπoυζ. ,,"O ΛoγoE oαρξ Εγt-

νετo xαi Εoxiνιυoεν F:ν nμiν''.
:τη φQdοη τoι.l Αγioυ Εiρnναloυ
.E,πιοxoπoυ Λoυγδorjγoυ, ,,.O

Λo1ι6q ενηνθρrbπησεν, [να ηριεiE

θεoπoιηθ{bμιεν,, οιlγoψllξεται τo

μεγα μιυοτηριo τflζ xεγιbοειυζ
τoD Θεo[l, αλλiι xα(, δ oxοποg τfrE

ξωηζ 1g1-! |ιετα Xριοτoν ανθριil-
πoυ. Σ' αi'τηι, ανα^.,νιυρ(,ξoυμε

xαL την αφετηρ[α. τot' διxοδ μαζ
θxxληοιαοτιzoι-' θogταομιoδ τΦν

Xριοτoι'^l91,1,11;1,. iν Eτει οιυτηgLφ

200s.
.Εoρτiιlοι'ιιε zα.[ εφετog για

μLα αxoμιη φogiι Xριοτoυγενγα.
Ταξιδευoι'ιιε \,oεQιi;Ξ π(,oιυ οτoν

1ρoνo, πQοΞ τtiι, Bηθλεεμ, ,,.Ε,ν

τατE ημεραι< 
.HριbδOι, 

roι-l l1αot-
λ6ιυE''. Εiνα'ι f1 μιοι,α.ι)ιzη Bηθλε-

ε;,ιιxη γυxτα. .o Θεog Eρ7εται

οτoγ xoομιo. δια[3cι(νoνταq απo
τ(,g πυλεE τηζ ανθριi'lπιγηζ σαQ-

xαg. .,oμιυζ xαταλυμα δ6ν εδρL-

σχεται γι, Αriτoγ. Toπog δεγ

flπαρxει για να Toν δε1θεΙ. .)ζπo-

δoxη δ6ν γνωρiξει, γιατ(, δλoι
xαθεfδoυν ανυπoψlαστoι μ6οα
οτην πoιxlλη xαθημερινoτητα
τoυζ. Σxoταδι xαλιjπτει τα πα-
ντα. To tοτ6ρnμα τiζ xoιγωνi,αg

τιbγ d,γθριilπαlν θα τo &ναπλη-

ριiloει τo oπηλαιo xα[ τα αλoγα

ξιilα. oι &δoλoι &γραυλoι-lντεq

πoιμ6νεg θα θνιυτιοθoδγ πριbτoι
τo xαινoγ dιxoυομα xαi ol &γω-

νιΦντεg οoφoi Mαγoι τfrg }\να-

τoληζ θα Eλθoυν να Toν &ναξη-

τηοoυν, την ωqα που η xoομιxη
θξoυolα θα d,xoν[ξει τo ξtφog
xα[ θα πQoετoLμαξει την σφαγη.
.o Θεog iρxεται xαl ε1γαι για την

&,νθριυπoτητα δ ξ6νo9 xαL δ

&γνωοτog. -FΙλθε οτoν τoπo τoν

διx6 Toυ xαl oi διxol Toυ δdν

Toν δ6xτηχαγ. ,,Εiζ τα [δtα fiλθε

xαi o[ tδιοι αυτoν oil παρΕλα-

βoν''. Aiτo εiναι τo οxηνιxo τiζ
lοτoριxfrg θxεlνηζ νυxταg τΦγ

Xριοτoυγ€ννων.
"Eπανερ1oμεθα oτo οημερα

τiζ διxfrζ μαζ γενεeιg. 
,,.H Παρ-

θtνoE αηριερoν τoν .Yπερoυoιoν

τ(,χτεL,'.,,Σημιερoν yεννσ'ται tx
Παρθiνoιl, δ δραxi την πσ,oαν

φεριυν 21τ(,σLν''. 
.FΙ 

γ6ννηοη τol
Σωτfrρoq Xριοτoi δ6ν εiναι Eνα

γεγoνog πoυ d.φoρeι τo τoτε τiζ
loτoρLαg. "o Xριοτog γεννσ,ται
xαL πdλι, γLα μ(,α αxoμη φoQα,
Σωτfrραg xαι Λυτqιυτηg τιbν

&νθριilπων xαL τo[l xooμoυ.
.,Eρ1εται οτη oυγχQoνη Bnθλεεμ

τlζ &,νθρωπoτηταE. Aλλα n

&τμooφαιρα διαπιοτιilγεται θλι-

βεqα παγερn. Εiγαι xλειοτεg oi
xαρδιεg τΦγ ανθριbπιυν. Παγιυ-

μενεE &πo 6λλεLΨη &γαπηg xα(,

xατανoηοηζ πQoζ τoγ oιlναγ-
θρωπo, δρnμεg απo δραματα xα(,

i'ψηλoυg oτο1oυg. Koιμolνται
&διαφoqεg οτo οτρΦμα τηg μιξε-

QLαζ τotl xαταναλωτιoμotl xαL

τΦν θφnμερων &,πoλαυοεων. Σ6

μ[α xαθημερινoτητα πoυ xαλ-
λιεgγεΙ την αβαοταχτη θλαφρo-

τητα τfrζ tπαqξεωg. "o &,ρ1ιυν

τoδ αlΦνog τoυτoυ δθν i:xει xα-
ταθ6οει τo ξ|φog, μ6 &πoτ6λεoμα

γα xilνεται xαθημερινα πoλυ



α1μα πανω στη γη. .,Oπoια,

δμωζ, xα[ i'ν εiναι η θνεoτΦοα

xαταοταοη xαl δπωg xαl &ν γ[-

νεταL χαταγoητη d,πo τoν xαθ6-

VG, δ Xριοτog γεννOται. 
.F{

πQαγματιxoτητα τflζ Bαοιλε[αg

Tου ε1ναι δυναtr"ιιxα παρoΟoα

οτo γεγoνog τflg "E,xxληoiαg. Γi-

νεται βιωματιxα xα[, δπαρξιαxα
xαταγoητη &πo θxεLνoυg πoιj

γνωρLξoυν γα δxxληοιαστLχo-

πoιοδν τη ξωη τoυζ.
,,.O Λo1ιgζ σαQξ tγ6νετo xαi

εoxηνrυαεν tν nμιiν''. E,iλoγημε-

νoι δοoι Toν δ61τηχαν xαi T6ν

δ61oνται. Toυg 6διυοε xα[ τoυg

δi,νει τo διxαlιυμα να γi,νoυγ τε-

xνα Θεotl. Σαν να μnν πθραοαν

&πo &νθριbπινα οπλαγxνα xαL

αiματα. Δ6ν γεννηθηxαν &πo θ6-

ληβα dνδρog. oilτε &πo θ6λημα

οαgxog. Γεννηθηxαν d,πo τον

Θε6 xατα τoν εliαγγελιοτη .Ιιυ-

αγνη. E,1γαι δλoι δοoι θγγooΟν

την .Eoρτη π6ρα &πo τα φΦτα
xαl τα δ6νδρα, τoυg οτoλιομoυg

xαt τLq διαxooμηοειζ, την δφημε-

ρn εtθυμ[α xα[ χαQα, τoυg ου-

ναιοθnματιομoυg, τoυg i'νευ πε-

ριεxoμ6νoυ xooμιxoυg δogτα-

ομoυg xαL τα δΦρα. Συγxρoνoι

πoιμ6νε9 xα[ Mαγoι χαQαχτηQι-

ξoμενoι &π6 &δoλη διαθεoη xαi

&γωνιΦοα ουνεLδηοη, αtτΦγ

πor] πραγματιxα ixoυμε xρε[α

οτηγ ταραγμ6νη θπoχη μαζ.
Eιixoμαοτε &ληΘινα, εiρnνι_

xα xαi εtλoγnμ6να Xριοτoυγεν-

να. Xριoτoυγεννα τoΟ διoxιλιo-

οτol xαl πθμπτoυ Eτoυg.

Διαπυρoζ πQoζ Xριοτoν τε-

1θ6ντα ειixθτηg παντιυν tμΦν.

.o MητQoπoλ['τηE

+.o Poδoυ Κυριλλo5

Ι Ι o ?.|λανa()??'x.rι

.Aδελφo(, xαi τεxνα tν Κυρi'ιρ

αγαπnτα,

T-Τ ρωτo1qoνια οhμuQo

l t τoΟ Eτoυ 6 2oo6. .,E,ναg

d,xoμn xρoνog θξεπνευοε, τελε[ω-

σt, φυγαδειiτηxε. Δραοxελlοαμε

ηδη τo xατιilφλι τoδ N€oυ XQo-

γoυ, δ δπo1og ανoLγει για δλoυE

μαζ ν6ε9 &τραπoυq. Aπαριθ-

μoΟμε χαQ€ζ, πρoβλnυατιομoυg,

&πoγoητειiοειg, θλλε(,ψειg, γεγo-
νoτα.ηg ρofr6 τoυ θγγυτεQoυ πα-

ρελθoντoζ μαζ. Αλλα ταυτo1ρo-

γα &,τενi,ξoιlμε μ€ αiοιoδoξi,α xα[

iλπi,δα τo μ6λλoν xα[ πρoοδo-

xoΟμε. 
.E,λπ[ξoνταg οτo xαλυτεqo

xανoυμε την πρooδoxlα μαζ εtjχη

h μσλλoν τ[ζ πρoοδoxi,εg μαζ
εtx6g,

N6oE Xρ6νog. .,Eνα αxoμη

1ρoνιxo δροθ6οιo. M(,α οτιγμιη

τol 1ρoνoυ, &οημαγτη μπρooτα
οτηγ αiωνιoτητα, πoυ την oφρα-

γ[ξoυμε μ6 xαπoιo οiμια στην

θxφραοn <Πρωτo1qoνια τot' oιυ-

τηρ[oυ 6τoυ9 2oo6". M[α νεα

&ρxη oτην πoρεlα τηg Eιυηg μαg.
.o 

xρoνog γενιxα εiναι Eργo xα[

δΦρo τol Θεotl. M6οα ο, αtiτoγ

τελεοιoυργεTται τo μυοτηριo τfrg

Θε[αg oixoνoμi,αg, τo αiιilγιo δη-

λαδη οx6διo τoi Θεοδ για τoν

&νθρωπo xαi τ6ν xooμo. Αλλd
xαt τo μυοτηριoν τiζ πQoσω-

nl
eνα'cce?. a()'J νe'0'J eaOυζ

airl

πtxiιζ μαζ σωτnρiαg μεοα οτηγ
.Εxxχηotα. ZoΟμε &γxαλιαομ6νoι

με τoν 1ρoνo. 
.Ωg Xριοτιανo[, δg

&νθριυπoι δηλαδη ..6xoντεg θλπ[-

δα,,, δ6ν τoν φoβoμαοτε. Απλα
τoν xαιρετlξoυμε xαL onμερα,

οτην eρxη τiζ πgιbτηg ημ€Qαg

τΦν δπoμ6νωγ 365 ημεριilν.
Αιτη η 1ρoνιxη οτιγμη, τiζ

θφετινfrg Πριυτoxρoνισg δεν μπo-

ρεΙ να &,πoτελεΙ xατι τo &φηρημ6-

νo. Mlα &,xoμη εixαιρi,α δoρτα-

ομΦν xα[ διαφυγiζ &πo την &δυ-

οιbπητη γυριυ μαg xαθημεqινoτη-

τα. Aliτη i οτιγμn &διαxρ[τωg

μσg &νnxει. Tρdφoυμε &,ναρ[θμη-

τεζ χQηστ6g δλπ(,δεg για τLg 365

ημ6Qεg πoυ θα αxoλoυθηοoυγ.

Aλλα ταυτo1ρoνα πρεπει γα ου-

γειδητoπoιηοoυμε δτι xρειαξoμα-
στε αtτ6g τιζ 365 ημθQεg. T[g

xρειαξoμαστε για να οxεφτolμε.
Για να &ν6βoυμε παγιυ οτη ΦΥα-

Qια τiζ ουνειδηoειυg, n δποlα
πQoσαγατoλi,ξει τoν i,νθριυπo
xα(, θναρμoνi,ξει τoν βnματιομo
τoυ. Για να xανoυμε την περιουλ-

λoγη μαg xα[ να πqoοευ1ηθοlμε.
Για να θεoλoγnοoυμε τα λoγια

μαg xαi, τ[g πραξεtζ μαζ, ουγoλη

την ξωη μαg, δοo αtτo xα[ ciγ

&xoιiγεται παραξενo μ€οα ο6 Eγα

xoομo τεxνολογιxηζ &λαξoνεiαg,

oixoνoμιxig &ριθμoλoγ[αζ xcιL

πολιτιxfrζ αiταρ6οχειαζ.,,Eτσι
θα μετατρεψoυμε τιiν 1ρoνo d,πο

&δυοιbπητo πανδαματoQα οε

θργαοτnριo σ(υτηQLαg. Για να τoΟ

&φαιρ6οoυμε τo διxα[ωμα να γ[-

νει δ θξoυοιαoτηζ μαζ..o 
1ρoνoζ θα λιταγευει πα-

ντoτε xαινoυργιog xα(, παλαι6ζ.
.o &νθριυπog οτηγ πρoοωπιxη

^'αn|
Ξ^'2γ.'J.,1 lι?.() Ξ Ξ|'?.-Δ
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σχεση τoι' μιε τ0\, c,ιιι)\,ιι) Ζcιι ε;tε-
χεLνα χαLQιτ)γ Ζcιι /oo\,(l)\, φιi.iιι,-
θριυπo xcl.t ii-εt1μιιlr,cι Θειi iιι,ιι-
xαιν[ξεται zcι[ il.ι,tιt,ειδt,ετιιι. Πcι-

ραμενε ι πitl,τclτ ε \,ε ι) Ξ. ο ι' ι ι|3ιιi' i.ιl -

νταζ oτην α'r,cι;,.cι[ι,ισl] ..ir, Χιlι-
στΦ, τoιr oυιιπcι\,τι): 7-ι)σιιι)ι'. ".,ε-

γoνoq ποi' il.πιlτεi.εΙ iπιτcι:,'τι;,'ti

d.ναγzη τιΤlι, z(ι ι ιlιΤ;r, ιιιι Ξ 0' t..t "tι. zrt.(

πoil πρoοδιogllει τιi ιιετριl τl-1;

εilθυγηq μα'< ιil< Χιlιστι(ιι,Φt,.
A^1απητι-l I cιι)εi.φ ιl L zl.L τεzl,cι

δν Kιlρ[ιμl. Iir7cιοιστιlι]μιε τιiι, Kυ-

ριo z"α(, Σι'lτt.iQcι !ι(ιΞ. o ιiπιlTο;

tr"ιαg αξ(,ι''lοε γil. φτiιοι-lι'μιε οτιi τε-

λoζ τo[l σ(l)τηQιoι' Eτι-lι'Ξ 2005.

Etl1ομαοτε τιi σ'Q/,o!"ιενo or1μιερα

νdo οιυτηριo Eτog 2006 να εiγαι
^.,ια δλoιlζ σαζ Xα,(, ^.l1,q τoν xαθενα
Eε1ιυριοτα iiτog αληθιγα οιυτη-

ριo, εiρnγιxo, tl^.,1,g'n, xαL .1εpισ,το

απο τηγ ευλo^.,|α xα(, την χαQη
τo[l Τριαδιxoι-l Θεoδ, τoD Πα-
τρog, τol Yloυ xαi, τo[l Aγloιl
Πνευtr,ιατog. Πριυτo1ρoνια τoδ
διο1ιλιοοτo[l xαL Exτoυ iiτoιlζ.
Διαπιlρoζ πQoζ Xριοτoν τε1θε-

ντα εir1dτηζ παντων tlμιilν.

.o Μητρlιlπtlλ[τηq

+. O P ιi c\o ι, Κ ιi ι'l ι λλcl <

,.\πιlοτιli.ιl< [ Ι ιιι-'i.ιlζ
..Ποoοε7ετε,τωΞ αxριβιDg

περνoτε τιi 7.ιlιir,ι.l σ(ιζ. δχι (bζ

&oυγετoι 0.t.t.ct. ιb: οι'ι,ετo[. Να

χQησLμoπoιεΙτε σ(l)στi1' τιl 7"ρoνo
σαζ, ^i/[CtT[ ξo['μιε σε πoνηρoυg
xαιρουg. Γι. ιιi'τιi μιtlr, εioτε
d.φρoνεg. αλl.iι l,iι εΞετα.ξετε xα[
να xατανoεΙτε z'α.θε στι..,μιΙ1, πoιo
ε1γαι τo θεληιιcι τoι-l Θεo['',
(.Εφεο[oι'ζ 5.15- l7)

cι ^^. Πωs κdθε dvΘρcδnr_

Ι l vn δραoτnρr6τnταιD
\-, οτfiv Πατρiδα μαs

(απδ nαρ6δoon) ixεr δvαv δγro
πρooτατn, iτol καi r1 παrδεfα dπδ
τλv αρ1r\ τflg ζωflg τnE, τδ 183Ο,

δxεt nρooτdτεE τoδg Τρεig .Ιερdρ-

Xεs. .o δυτtκoευρωπα.tκδS noλrτr_

oμδs πoι) κυρrαρ1εi σ, δλo τδv
κ6oμo oliμερα, dnoτελεΤ τλ oιiyΘε-
σn τoδ δλλnvroμoΟ καi τoδ Χpl_
στlαvlσμoυ. Tδ αρ1rκδ καi τδ nrδ

onoυδαio βnμα γr, αδτλ τλ o6vθε_
on τδ Πραvματonoinoαv oΙ ΤρεTg
.Ιερdρ1εg τδv 4ο μ.X. αiδvα, τδv

111:υooδv αiωvα τns .Εκκλnοiαg.

'Αg δoυμε nδs Ξγrvε αδτr\ i
o6vθεon.

.o Xρroτrαvroμδg dvαnτr5_

1Θnκε oτδv 6λλnvroτrκδ Χδρo.
.Enoμ6vωg fiταv αvαγκαfα fi θnαφri

τoυ μδ τiv nρonγoιjμεvn δλλnvrκir
οκ6ψn. ',Ετot oτoδg τ6ooερrg Πρ6-
τoυg αiδvεg τoδ XρtoτtαvtoμoΟ, fi

ox6on τflg Απoκαλ6ψεωg τoδ Xρr_
oτoδ μδ τλv dρ1αfα δλλnvrκi oκιi-
ψn δταv κεvτρrκ6τατo ζriτnμα. oi
Tρεig .Ιερdρ1εg κατ6ρΘωοαv καi
oυv6δεοαv τδ 1:roτtαvtoμδ μd τδv
δλλnvroμ6. Tδ oυγγραφrκδ δρvo
τoυg dnoτελεΤ ττ\ 1i1:roτtαvtκit κo-
ρυφαiα Ξκφραοn τoδ oυvε1rζ6με_
voυ dρ1αroελλnvrκoδ λ6γoυ.
Aδτoi κατ6ρΘωoαv vd δρμnvειj-
σoυv καi vd θnεvδι5ooυv τiv
θμπεlρfα τnS 'Εκκλnofαs μθ τir

γλδooα τns φlλoooφfαg. Kατ6ρ_

Θωoαv vd θκφραoΘεi τδ μτivυμα
τoυ Εδαγγελfoυ μd πλoι5oro φrλo-
ooφrκδ oτo11αoμo. oΙ TρεΤg .Ιε-

ρdρxεs δδv δnooτriρrξαv καμrd

θ1θρ6τnτα dvdμεoα οτδ ΧΙ)1στ1αv1-

oμδ καi τδv δλλnvtoμ6, dλλd oδτε

καi ταΟτtoαv τδ 1rtoτrαvtομδ μd
τδv δλλnvroμ6. Απλδs ΠραYματo_

πofnoαv μiα o6vθεαn.
Tf dκρrβδg Ξκαvαv μ' αδτλ τλ

o6vΘεon τns δλλnvrκns φrλooo-
φtκng παρdδoong καi τδv δoγμα_
τtκδv Θ6oεωv τfrg 'Εκκλnofαg; Συ-
v6δεoαv οoφd τiv δμoγραφrκλ
Θεoλoγfα, κooμoλoγfα καi dvΘρω-
noλoγfα μd τλv dvτfoτor1n δλλn-
vtκr\ Θεoλoγfα' Koσμoλoγfα καi
dvΘρωπoλoγfα.

Στi Θεoλoγfα δ61θnκαv τiv
dnαfτnon τns δλλnvrκns φrλooo-
φiαg γrd ττ\v [inαρξn δvδg ΘεoΟ κr

δx' noλλδv (τδ dvcbτερo δv τoδ
Πλdτωvα καi τoδ Aρroτoτ6λn).
Aδτδv τδv Θεδ δμ,s δδv τδv
εiδαv οdv μiα dvΘρcilπrvn λoγtκo-

φrλoooφrκλ dvdγκn, aλλd odv
dπoκdλυψn τoσ iδioυ τoi Θεoδ μδ
τδv Xρroτ6. Aπoκdλυψn, γrατi τδ
dvΘρci>πrvo μυαλδ δδv μnoρεi vd
φΘdoεr oτδv ΠραYματlΚδ δn6ρλoγo
Θε6. Aδτδs δ Θεδs τfrs Αγfαg
Γραφns εivαr Tρrdδα καi oυγ1:6-
vωs Movdδα, nραγμα παρdλoγo

ΟΙ TPθΙc ΙθΡΛΡXθC
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γrd τλv dvΘρcbnrvn λoγrκfi' Aδτδs

δ δπεrρos Θεδs dπδ dγdnn iiγrvε

λυτρωτλg τoδ dvΘρωπoυ μδ τr\v

θvαvΘρci>nnoιi Toυ. Σ, αδτδ τδ οn-

μεTo oi Πατ6ρε9 δrαφoρonorr1Θn-

καv Ξvτovα dnδ τoδs .,Ελλnvεs φl-
λoo6φoυ9. .o Θεδs τδv Πατ6ρωv

δταv Θεδs τng καρδrds κr δxr Θεδs

τoδ μυαλoδ, Θεδs τng dγdnns Κ1

δ1r τng ψυΧρns λoγrκnE.

Απ' αδτr\ τλ Θεoλoγfα πρoερ-

16ταv καi li dvΘρωπoλoγiα τoυs.
.o ivθρωnog εivαr εiκ6vα τoδ Θε-

oυ Kl δX' ζωo μd Θεiα oτor1εΙα.

Σωoτδs δvθρωnog γt, αδτoδs εivαr

δ δvΘρωnos πoδ ζεi frθrκd κr dγα_

nnτtκd, κr δ1r αδτδs πoδ δvαnτιjo-

σεl μ6vo τfi λoγrκri. 'Eniong oi

Τρεig .Ιερ6ρ1εg δ61Θnκαv μερrκδg

φrλoooφrκδg δρμnvεiεs τoδ

&vΘρci>noυ, δnωg τδv τρrμερn Χω-

ρroμδ τoδ dvΘρcbπoυ dπ6 τov

Πλdτωvα (τδ dvθριi>πrvo nvεδμα

dnoτελεiταr dπδ τρiα μ6ρn, τr\ βo6-
λnon, τδ ουvαioθnμα καi τλ v6n-

σn). AΟτd δμ,s τd ivoωμdτωoαv

oτδ γεvtκδ nλαioro, δτt δ δvΘρω-

nog εivαr εiκ6vα τoυ Θεoυ. .LΙ κo_

oμoλoγiα τωv Tριδv .Ιεραρ1δv

fiταv δμεoα δnnρεαoμ6vn δπδ τλv

δλλnvlκλ οκ6ψn. oi Tρεig .Ιερdρ_

Χεs δδv δπnρξαv δπλd iερωμ6vor,

aλλd rταv oτr\v κυρroλεξiα Παvε_

πιoττiμovεS. Στr\v n.Eξαiμερo, Π.Χ.

τoδ M. Bαorλεioυ, θαυμdζoυμε τig

γvcboεrg τoυ oτλ φυotκri, oτλv

doτρovoμiα καi oτλ βroλoγiα.
Στoδs ..περi .Ιερωoι3vng'' λ6γoυg

τoδ .ΙερoΟ Xρυo6oτoμoυ, συvα-

vτdμε Ξvαv βαΘδ dvατ6μo καi

γvcboτn δ1r μ6vo τng dvΘρcbnrvng

ψυxfis, aλλd καi τοδ oci>ματog. 
.o

κ6oμoE-φ6on γrd τoδg Τρεis .Ιε_

ρ6ρxεs δδv εivαr κdτr τδ dnρ6oω-

πo καi oδδ6τερo, aλλd δnμroι3ργn-

μα τoδ ΘεoΟ noδ απαlτεΙ oεβαoμ6.

Συvonτtκd Θd λdγαμε δτr

αδτδ πoδ Ξκαvαv oi Tρεig .Ιερ6ρ-

1εg fiταv fr οιivδεon τns dvΘρrilπr-

vns ΠρoσπdΘεrαs γrd θρμnvεΙα καi

πρoo6γγron τoδ ΘεoΟ, τoδ dvΘρcb_

noυ καi τoδ κ6ομoυ μ6 τδ &noλυ-

τρωτrκδ δρvo τoδ dnoκαλυπτ6με_

voυ ΘεoΟ oτλv Παλαrd καi oτλv

Kαrvλ ΔrαΘfiκn.

Στι\v ino1fl μαs μδ τr\ θεo_

πoΙnon τoδ dvθρri>πoυ καi τλv πα-

ρdλoγn noλλδs φoρδs 1:fion τng

τε1vrκflg nρo6δoυ καi μδ τλv

3κμnδ6vron dκ6μn τns dξiαs τoδ

dvΘρrbπoυ (δs Θυμnθoυμε τoδζ πα-

γκ6αμroυ9 πoλ6,μoυζ, τd nυρnvtκd

δnλα), δ Θεoλoγiα, r1 dvΘρωnoλo-

γfα καi 11 κooμoλoγΙα τδv Tρrδv
.Ιεραρ1δv Ξ1oυv αξiα καi dno_

κτoΟv θπiκαrρo θvδrαφ6ρov. 
.Ι-Ι

oκ6ψn τδv Tρlδv .Ιεραρ1δv εivαr

o6γ1:ovn δ1r μ6vo γlατi τd δnαρ-

ξrακd καi μεταφυotκd ζnτriματα τng

( ); .l'ρεi; .|ε7αi'^1-ε..- 
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θvδrαφ6ρov τoυs oτρ6φεταl κυρiωg

oτλ oωτnρiα τδv dvΘρcilnωv dπδ

τδ κακ6, τfi φΘoρd καi τδ θdvατo.
',Eζnoαv πoλλd 1:6vlα doκnτδg

καi &γωvioτnκαv θvdvτrα oτd πdΘn

τoυs, τis κακδS θnrΘυμfεg καi δρμδg

τnζ φrjons τoυs. Γt, αδτ6, δταv

dv6λαβαv κotvωvtκδ iiρYo, ζoδoαv
λrτd καi 1τυnoΟoαv τλv dδrκiα, τλv

nλεovεξΙα, τλv κotvωvtκf, dvro6_

τnτα' τλ φrλαρ1iα καi τλ ματαroδo_

ξiα. ',ΕΘεταv δs nρoijπ6θεon μd
τλv iξdλεrψn τflg κotvωvlκns dδr-

κiαg τns θnoΧns τoυs τr\v nioτn

oτδv Θε6. Γt' αδτoδg αiτfα τδv

dvωμαλrδv τfrg θnoΧns τoυg fiταv

κυρiωg oΙ θoωτερrκδg Λθrκθs dvω_

μαλfεg τδv dvΘρcbπωv. Π, αδτoιjs,

δv Λ ψυΧfr τoδ dvΘρcδπoυ δθv κα-

ΘαρroτεΙ καi δδv dπελευΘερωθεi

dnδ τδv 3γωroμδ καi τr\v dvnθrκ6_

τnτα' τr\v dπ6λυτn κυρtαρ11iα τoΟ

3voτiκτoυ τng αδτooυvτιiρnong καi

dπδ τirv d1αλivωτn Ξκφραon τoΟ

θvoτiκτoυ τns δrαrrbvrong τoδ

εiδoυs, δδv εivαr δυvατδ vd dvα-

πτι5ξεr τig dρετδs τns dγ6nng, τfrg

io6τnταs, τfrg δrκαrooOvng καi τfrg

dvεξrκακΙαs. Αnδ τiv dπαρ6μrλλn

κotvωvtκτi _ φrλαvΘρωπrκλ δρdon

τδv Τρrδv .Ιεραρ1δv 6ρ1roε καi

oυvε1iζεr μ6xρr oτiμερα r1 'Εκκλn-
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dvΘρcbnrvng ζωnq καi oliμερα Πα-

ραμ6voυv τd Τδrα, aλλd κυρiωg

γrατi oliμερα εivαr fi θπo1i πoδ

1:ε16ζεταr vd κυρrαρ1ιiοεr τδ fiΘos

καi i dρετr\ oτλv ζωτ\ καi oτλv δnr_

oτfiμn. Δrαφoρετtκ6, ioωg fi αλλo-

τρiωon τoδ dvΘρcbnoυ καi δ δλε-

Θρδs τoυ Θd εivαr oi dvαn6φευKτεs

oυv6πεtεs.
oi TρεΙs .Ιερdρ1εg απoτελoδv

nρ6τυπα τωv dvθριbπωv noδ μoρ-

φcδvovταt, γtατi oυvδrjαoαv oτλ

ζωλ τoυs τι\ Θεωρiα μδ τr\v nρdξn,

τλ γvrbon μδ τr\v dρεττ\ καi τirv iπr-

oτr1μn μθ τλv πΙoτn. oi TρεiE .Ιε-

ρdρxεs flταv κυρiωg 6ξror norμ6vεg

καi nαrδαγωγoi καi μετd Θεωρnτr-

κoi oτo1αoτδg καi φrλ6οoφor. Τδ

αiα τδ φrλαvΘρωnrκ6 τng Ξρvo,

Kατnγoρεiταr δ 'ΕκκλnοΙα δτr

oτ6 παρελθ6v oυvεργdoΘnκε καi

oτriρrξε dnoλυταρ1rκδg iξoυoiεs.
Tfiv &ndvτnσn ο, αδτi τλv κατn-

γoρΙα τλ δivεr τi δρdon τδv Tρrδv
.Ιεραρ1δv. Θαυμαoμ6 μos ΠρoKcι_

λεi δ dγδvαE τoυS θv6vτrα oτig

dταoθαλiεs τδv αδτoκρατ6ρωv καi

τδv αιiτoκρατoρrooδv. Π, αδτoδζ

τoδs θλ6γχoυg, noδ τoδg Ξκαvαv

β6oεr τδv dρ1δv τoδ Εδαγγελioυ,

κακoπotfiΘnκαv, δrci>1Θnκαv καi

θξoρioτnκαv.
oi Tρεis .Ιερ6ρ1εg 

ζoυoαv μδ

oυv6nεtα, κliρυτταv τι\v &γ6nn καi

τλv 8κδr1λωvαv, μrλoΟoαv θvdvτrα

oτι\v κolvωvtκλ dδrκfα καi δrcbκo_

vταv γr' αδτ6. Π, αδτoδg δταv κακδ

δ nλoυτos, δnωs καi fr φτcb1εrα. 
.o
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δγ εir.αι λiγεq oi φoρiq πoli δ otραvδg
μαg φαivεταr ιiδεrog. Σδv vd μηv ιiπdρ-

xεr Θε6q. Aλλd iμεig Toυ φωvdζoυμε' γrατf ΠrστεU-
oUμε πδg υπαρxεr, .EκεΙνog 

δμωg δδv d.vταπoκρivε-
ταl πdvτoτε oτd, αiτηματα τδν πρooευyδv μαq. Kr
θvδ δμεΙg oυνεxiζoυμε νd. πρooευx6μαστε, vd
..κραυγdζouμε.. Πρδζ Aυτoι'' .Eκεrvog δξακoλoυΘεi
vδ otωπd. Eivαr. λotπ6r.. ..βαρηκoog,' δ Θε6q; Σ, ivα
τ6τoro θριbτημα. μδ αφoρμη τηv εliαγγελrκη περl-
κoπη τξg Χαvαvαiαg μητ6ρα9, πoir πρooειixεταr oτδ
Χρtoτδ, γrd vδ Θεραπευoει τηv iρρωoτη κ6ρη τηq,
d.παvτd. δ δγrog .Ιωαvνηg δ Xρuo6oτoμoξ καi θξη-

γεi τδv τρ6πo αλλα καi τδv τ6πo τflg πρo-
oεuxξg μαq. 

,Αq τδv dκoυσoμε:

".,oταv πδ o} καπolov: παρακd.λεoε
τδv Θε6, ζητηo6 Toυ δ,τt θ6λε19, iκ6- : .. .

τευo6 Tov',, μoli d,παvτd: ..Tδv παρακd- .

λεoα καi μiα καi δυδ καi τρεiq, Tδv πα_ :
ρακαλεoα καi δ6κα καi εiκoot, καi δμ,g . j.'l

καμrδ dπdvτηoη δδv πξpα.', Aδελφd μoυ,
vd μη oταματηoεrg vδ πρooεfxεoαι μ6μlι vδ πd-
ρεrg τηv πρooδoκcbμεvη dπdvτηoη. Tελrκ6q ooυ oτ6-
xog vα εivαr η iκπλrpωoη αιiτoiτ πoυ ζηταq. Nd oτα-
ματηoεrg τηv πρooευxη καi τηv παρdκληoη σoυ
oτδv Θε6, μ6vο δταv θκπλrylωΘεi iκεivo πoιi ζηταq.
Mαλλov oijτε καi τ6τε μη oταματηoεrg, αλλd vd oυ-
vεxfoεrg vα πρooευxεoαr. Kαi. d.v iλαβεg, μη oταμα-
τηoεtg vδ εtixαρloτεig γr. αυτδ πot απ6λαβεq, καi d.v

δδv δλαβεg' τδ Ιδro κdνε.

"Πoλλoi πoυ μπcιiγouγ oτην θκκληord, oxεδrd-
ζoυv καi λεγε πoλλα λo1-rα πρooευxflg, αλλd βγαi-
vouv Χωρiξ vα ξdρoυν μητε να θυμoυvταt τi εiπαv.
Krvot]vταl τα 1εiλη. αλλα η ΨUxη τoυq δδv dκoιiεr
τd λ6γrα τoUζ. .o iδιog κl ioυ δδv ακotjξ τηV Πρo-
oευxη ooυ κcιt θελεrg ι-α τηι, ακoιioεr 6 Θε6g; Moυ
λδg, ..γoνατtocι... .,oμ,g 

η oκ6ψη σoU Πετo[τoε μα-
κρld. Tδ oδμcι ooυ μoνo flταv μ6oα oτηv θκκληoiα,
δ voυg ooυ flτcιι- iξ,. \,Ιi τδ oτ6μα 6λεγεq τηv πρo-
oεuxη. αλλ.ι η oκεψη ooυ λoγαρrαζε τ6κoυ9, oυμβ6-
λαtα. oυνcιλλcι1.εg. 1ωρdφrα, κτηματα, φlλtκδg oυvα-
vαoτρoφεg' Πoι-rylδq ο δrαβoλog. 'Eπεrδη ξ6ρεl πδg
μ} την πρooευ1η πoλλα μπoροδμε vα θπrτιixoυμε,
τ6τε dρxετcιr ξcιφνrκcι καΙ μαq βαζεr μδ πoλλη μαε-
oτρiα τ6τoroυg λoγιoμoυg. ωoτε vd d.πooπαoεr τδ vοr}

μαq απδ τηr-πρooεUΧη.
"Πολλ}ζ φoρ}ζ εiμcιoτε ξαπλωμdvoι oτδ κρεβdτr

καi τiπoτε δiγ oκεφτoμαoτε. Tδ iδro καΙ δταv πl.με
oτδv vαδ. γrα ι-α πρoοευxηθoliμε' d'δραvoπoroυμα-
oτε, Δδv oκεφτομαoτε τiπoτε κt 6τor φεriγoμε xωρiq
καθ6λoυ vα ωφεληΘoυμε' Αυτα. λorπov, καΘδg Yvω-
ρiζεrq, αδελφd μoυ. συμβαiνoυι'. .,oμωg θot vd μt-
μεioαr τηv Χαναι,αiα. Kαi δταv εioαr 6ξω, φιbvαζε

ΙΙ1lι,lτ, Ευιι1 1ι1λιlιl ΙΙιι1ιl1 Ι(ι\'\ (ι}ill

δuvατd καi λ6γε τδ ..Kυρrε θλ6ηoov,,, xωρiξ vd
κoυvd.g τα xεiλη, aλλd φωvdζovταg μ6oα ooυ δυvα-
τ6. Γrατi καi δταv oωπαivεrg, o'dκoιiεl δ Θε69. Δδv
6xει oημαoiα δ τ6πo9 πoir πρooεlixεoαr &λλd δ τρ6-
πog μδ τδγ δπoio πρooειixεoαr. .o Πρoφητηg .Ιερε-

μiαg flταv μ6oα oδ β6ρβoρo καi πρooεiλκυoε κοvτd.
τoυ τδv Θε6. Στδv λdκκo μδ τd λrovτd.ρrα flταv δ Δα-
vrηλ καi αioΘαv6ταv τηv παρoυofα τoδ Θεotl. oi
τρεig ΠαΙδεg μ6oα oτδ φλoγιoμ6vο καμivl ΠαραKα-
λotoαv τδv Θεδ vd τoιig βoηΘηoεr καi 6.κoυoε τiq
πρooευx6ζ τoυq. Σταυρcbθηκε δ ληoτηg καi δ

oταυρδg δδv τδv θμπ6δroε' παρd τoιj dvoixτηκε δ
παρdδεrooζ. .o 'Ιδβ flταv ρrγμ6vog oτηv κo-

πρrd καi dπ6λαυε τη θεΙκη εtivotα. M6oα
| .''' 

^ dπδ τηv κorλrd. τoli κητoυg δ 'Ιωvdgδ'/ .
αvd.γκαoε τδv Θεδ vd τδv dκofoεr. Kαi
oτδ λoυτρδ odv βρioκεoαt, vd. πρooεli-
xεσαl, καi oτδv δρ6μo oδv περπατdg

καi oτδ κρεβατι ooυ oαv εioαι ξαπλωμ6-
voξ, μη oταματd.g τηv προoευXη. .o iδrog

εioαr vαδq τot Θεof, μη Yυρεliειg τ6πo. Tδ μ6vo
πoυ μlεrdζεταr εivαt η καλη διdΘεoη καi oκ6ψη".

Γrd τδ δτι πoλλδζ φoρδq δ δvθρωπoq καταλoγi-
ζεr βαρηκoiα oτδ Θε6, iπεrδη dργεΙ vα dπαvτηoεr ii
δδv dπαvτα καΘ6λoυ oτd. αiτηματα μαq, δ iερδg Χρυ-
o6oτoμoq oυμβoυλεfει: . Πoτ} vd μη oταματηooυμε
vα παρακαλoδμε τδ Θε6, dλλδ vd δεixvoυμε θερμη
καΙ πuρrvη πρoΘυμiα καi vd μηv dδημovoιiμε, oiiτε
vδ γrv6μαστε δκvryl6τερot, d.v δδv εioακouoτoυμε
αμdoωg. Γrατi ioωq-ioωq δ Kfρrog, δπεrδη θ6λεr vd
μαq δrδdξεr τη oυvεxfl ΚαταφυYη μαq o,Atτ6v, αvα-
βdλλεr, θπεrδη θ6λεr vd εioπρdξoυμε καi τδv μιoΘδ
τflg tπoμovηq, καi iπεrδη γvωρiζεr καi τηv κατdλ-
ληλη oτrγμη, πoιi μαg oυμφ6ρει vδ θπιτυxouμε αriτd
πoδ θπrδrcbκουμε. Γrατi θμεig δδγ γvωρiζoυμε τδ
ouμφ6ρov μαg τ6oo καλd., δπωg Atτδg τδ γvωρfζεr.
Γιατi Atτδq ξ6ρεr d.ρroτα καi τd. πλθov dπ6κρυφd
τηg oκ6ψη9 τot καθεv6g". Kαi θπιλ6γεl: "Eiτε θπr-
τυxoυμε αiτδ πot ζητησαμε, εiτε δxr, d.g θπtμ6voυ-
με oτηv πρooευ1η καi ig μηv ειixαριoτoυμε τδv Θεδ

μ6voι δταv θπrτυγxdvoυμε, dλλα καi δταv dπoτυγ-
xdvoυμε. ΓιατΙ η &πoτυxiα, δταv δ Θεδg Θdλει, μετα-
τρ6πεται oδ θπrτυxiα. Kαi μηv ξεxvdμε πδg oi πρo-
oεuxδg τδv πovεμ6vωv, πoli γfvovται μδ βαθrd πi-
oτη, dπoκτol]v μεγdλη δuvαμη, δoτε vd. μη λυγi-
ζoυv oτig θιiελλεg τηg ζωηq, δπωg τα δ6vτρα, πoυ
6xoυv &πλωμ6vεq τig ρfζεq τoυξ oτδ βdθoq τηq γηq
καi d.vτroτ6κovταl oδ καΘε δρμη τδv dv6μωv". .o

Θεδg δδv εivαr βαρηκoog. Aκoυεr δλα τd αiτηματα
τδv πρooευxδv μαg καi &πoκρivεταr d,vd.λoγα μδ τη
δfvαμη τflg πioτειbq μαg καi τδ πραYματlκδ πvευ-
ματrκ6 μαq σuμφ6pov.
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. Ι_f θεiα Λατρεiα il1ει αlg αντι-
.ι L xεlμενo τδγ αiγo, τη δοξο-

λoγ|α τoδ Θεoδ xα[ τη μιεταμoρφιυ-
ση τoΟ &νθριilπoυ. M' αυτη την
Eγγoια εiγαι Eργo αο[^1ητo xαL &xα-
ταπαυοτo, ilφoοoν δ Θεδg αεναιυg
(διαρxΦg) προνοεΙ για τδν xoομo
xαL παραμενει για παντα μιε τoυg

πιοτoυg θν Aγkρ Πνευματι,, δ δt
ανθριυπog διαρxιilg d^1ων[ξεται νcr

θπιοτρειilει οτδ Θεo, <oτδ αxτιοτo
αρ1ετυπo τoυ,,..

.,Eνα ουνε1δg π6ταγμα πQoζ τα

ψlηλα εiγαι η ξωη τoυ ανθριbπoυ xαL

Eγα xoπιιilδεg αθλnμα, να βη χαθετ
οiiτε μ[α oτιγμn τοl παρoντοg βLoυ.
Tδ <νΟγ τηζ οιυτηρ(αg" ουν61ει xα-
θε ιpψn που λα1ταρO τnν &γιoτητα
xαL τδ <πσ,οαγ τηγ (γυγ) βιoτιxην
&πoθιilμεθα μεριμναν, εiναι τδ xα-
λεομα τηζ θε[αg Λειτουργ|αg για
iπ6ρβαοn τηζ ουμβατιxoτηταζ
αυτol τoΟ 1ρoνoυ..,oπωg Eγινε αντιληπτδ, η ξωη

μαζ xιγεΙται με δραμα τηγ αiιυγιo-
τητα. Σ' αl)τη την πoρε[α πoλλθg

φoQ.ζ oi ξαλεg τoΟ β[oυ μOg xυxλιb-
νoυν xαL <τιilγ λυπηρΦν θπαγωγα["
(οi iφoδoι τΦγ δoxιμαοιΦν) 1ειμα-
ξoυν (ταλαιπωqoΟν) τiγ ψυχη μαζ.
<<ΠoιδE εEναυ πoυ θ' d'ρνηθεi>,, γQα-

φει δ NΙxog Γαβριiλ Πεντξlxng "δτι
δ oxηματιαμog τιbν ilπαρξειυν, δια

μεooυ δλ6xλnqoυ τo0 ygoνoυ τfi;
xαθε Εrυηg, παρoυoιαξει πλε[oτα
xoινα onμεiα πQδg τηy xαταιγ[δα''.;
KαL τηγ απαγτηoη για τηγ &γτi,οτα-

ση σ, αrjτη την xαταιγLδα τn βρ(oxει
δ iδιog oτηγ &oφαλfr πρoοδοxlα τοi
λαμπρoΟ φιυτog, πoυ ουγτελεT &xo-

μιη xαL o[ μαρτυρεg να μn νιιbθoυν
τδγ πoγo..

Αtτδ δi τδ φΦg τδ λαμπqδ
πoυ φωτi,ξει τα oxoταδια τoδ 1ρo-
γoυ πoυ ξoδμε δδγ ε1,ναι ζιλλo &πδ

τδ φωg τoΟ XριoτοΟ xαL τη λαμπgo-
τητα πoυ θxπ6μπει η "θν 

τoΙg μυoτη-
ρLoιq" onμαινoμεγη' 

.ExxληοLα Toυ.
.o πλοtlτoζ τlζ θεi,αg ΛατρεL-

αζ μδ την xαθημεgινη λειτoυργιxη
πρooευ1η (&xoλoυθ[εg τol νυ1θnμθ-

Qου), τδν &γιoλoγιxδ xυxλo (Mηγo-

λoγιo), τLζ Δεoπoτιxδg xαL Θεoμιη-

τoριxεg ioρτεg (λειτοιlργιxδ ilτog),

αλλα πρδ παντ(ι)ν ι"ιε τδ μυοτnριo
τηζ θε[αg Ευ1αριοτ[αg, E1ει ιbζ
οxoπδ να μdg δπενθυμ[ξει δτι ο'
αυτη τη ξιυη πoυ δ 1ρoνog xυλσ, "θγ
μ6οιρ" παθιbν, πγευματιχιbν τριxυ-

μιΦν xαL xατα1^.l[διυν δεν εiμαοτε

μoνoι. 
.,E1ουμε παντιlτε μ€oα μαg

xαL γυριυ μαg τδν Κυριo oδι' δν τα
παντα xαL δι' oi τα παντα,,.', τδ

Xριοτδ, τδγ δπoΙoν ..θγ παγτL
xαιρCρ xα| παοη iilρφ" λατρευoυμε
xαL πρoοxυνοtlμιε ιbg τδ μbναδιxδ
λυτριυτη xαL οιυτfrqα τοD xoομoυ
xαL τo[l ανθριilπoιl.

Σ, αυτηγ αxριβιbg τη []αοη πα-
ταγοεΙται xαL η Eγγoια τol λειτoυρ-

γιxoΟ 1ρoνoυ, η δπoLα δδν θξαν-
τλεΤται οτLg διαοταοει.' τoΟ παρελ-
θoντog, παρoντοg xαL μθλλοντοg,
αλλα βιιilνεται δg τδ διαρxεg παρδν
τfrg <θν XqιοτQ xαταλλαγflζ> xαL

μεταμoρφωοηζ μαζ..o 
xρoνog Eξαl απδ τδ Xριοτο

xαL τη Λατρεi,α Toυ εiγαι μ[α αδια-
χoπη θναλλαγn δριilν, ημερΦν,

μηγΦγ xαL θτΦν 1ωρ|g νonμα xαL

θλπ[δα. .,oπoιog 
ξεΙ τδ 1ρoνo οτnν

xoαμιxη τoυ μoνo διαοταοη, ε1γαι

οα γα γυρ|ξει δυδ 1ιλιαδεg 1ρoνια
πiσιυ, oτηγ πQδ Xριοτoi θπo1η, τ6-

τε πoυ oi &νθριυπoι δδ γνιilριξαν τi
οημαiνει αiωνιοτητα, &φol xαL τα
πιδ 1αρoιiμενα δoρτoλoγιxα γεγο-
γoτα xιγoΟγταγ xυxλιxα xα[ θπαγα-

ληπτιxα χωQιζ την πqoοπτιxη τιilγ

[ ! 1 ι ι'ι 1^,'11 ι lΤ l ! \';4ι ι )'71ι 11.

l 'τι;ιι)llι )ι )l ' ,:ι ι()tγ''tiτι1 ()ι ι l)'ιr,,ι;,'i : x.7.ι 
')'t]Ξ \.tΙ.C)

θo1ατιυν xα| τη δυνατοτητα ilπ6ρ[3α-

σηζ τηζ φθοραg xαL τοi θανατιlιl.
.FΙ .EνοαρX(ι)σΤ|τοl Λογoιl τοδ

Θεοi &λλαξε τα παγτα. Aπδ την πε-

ρ[oδo τηg αναμονiζ, τiζ οxισζ xαL

τιΤlγ πρoτυπιδσε(l)ν, περαοαμε στo

xρονo τflg θπrr^1^1ελLαg,, 6που ..oflτε

θγεoτιilτα, οiiτε μελλoντα> μιπoρoilν
να μαg 1ιυρ[οoυν απδ τηγ αγαπη
τoΟ ΘεoD, δπιυg αilτη φανεριilθnxε
oτδ πρooιl)πo τoυ "Ιηοoil Xριοτοι-l
τoΟ ΚυρLoιl μαg*. Ε,iοηλθαμε oτην
δπο1n, xατατηγ δπo[α ο[ 1ρoνοι xαL

οi xαιροl [3ιιbνονται iυg μ[α διαρxηg
προγειlοη' αλλα xαL προομoνη τΦν

θο1ατιυν,.
Tα γεγoνoτα τηζ Γεννηοειυg,

τfrg Bαπτ[οειυg, τηg Mεταμoρφιilοε-
ιυg, τοΟ Σταυρoi xαL τiζ }\γαoταοε-
ιυg d,ναδειxνυoυγ τδ Xριοτδ δE τδ
πρoαωπo, οτδ δπoio θγxαινιαξεται
δ xρoνog τfrg οωτηρLαg xαL τfrg πα-

γxοομιαq αναxεφαλα[ωοηζ. <Τδ

αμαρτωλδ παρελθδν" γραφει δ

Πα\λoE Ευδoxfuιιυφ <d,ναιρεiται
oτδ βαπτιομα xαL οτη μετανoια xαL

δ μ€λλων αiιbν εiγαι iiδη παριbν
oτην Ε,ι}1αριοτiα: τolτο ε1γαι δ

πQoσαγατoλιομενog 1ρoνog, μεoα
σ' αυτδγ ξoδμε iiδη τηγ Aγατολη

μαg, την αiιυγιoτητα μαg,'.,.
Στi θε[α Eυ1αριoτ[,α πqαγμια-

τιbγεται αtτδ πoυ δ iδιog δ Κυριog
ε1πε oτδ τελευταΙo ΔεΙπγο: <ToΟτo

πoιεΙτε εig τnν θμnν &ναμνησLν,,''.
Πρoτρ€πει θδιil δ Kυgιog τoυg απo-
oτ6λoυg xαL δι' αilτιbγ δλη την
.Exxληο[α να "θυμιilνται>>' 

να θπα-

ναλαμβανoυν δηλαδη μυοτηριαxα
oθ xαθε εi1αριοτιαxη oυναξη τηγ

<μ[αν r)πδρ fι,μαρτιιbν> πQoσφεQ-

θεΙοα ..θυolαγ ειζ τδ διηνεx€g,'..
.,Ετοι οτη θε[α Λειτoυργ|α δθγ θπι-

oτρ6φoυμε οτδ παρελθδν με ουμβo-

λιxδg πραξειg θυoi,αg, αλλα βιιbνoυ-

με οτδ παqδν τη oταυριυoη xαL δλo-
xλnρn τη ξιυη τoδ XqιoτοΟ,., &xoμn
xαL τη δευτ€ρα xαL Eνι\oξoγ αtτoδ
παρoυο[α,., απδ τη οτιγμη πoυ δ

αρτog με τη μεταβoλη γ[νεται δ1ι
τυπog &λλα <πρdγμα σφαγig>, <τδ

οΦμα τol Κυq(,oυ τδ τεθυμι1νoν,.'.
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.o π. Σιυφρoι,ιoΞ (Σα.7'αρι'lφ1

πqooεγγiξει τδ μυοτrigιo τiξ <ανα-

μνηoειυg", τfrζ θε[α; δηλαδη z\ει-
τoυργi,αg, ιb; τη ξι'lι,ταr,η εiοοδο οτll
οφαiρα τo[t Πι,εi'ιια.τo: τoit XQι-
οτoδ, xατα τη θεiα zα[ ^',η[ι,η cιι'τo['
διαοταοη. EΙναι .Ει,εο^,εια 

τoι-' 
.,Ιδι-

ου τoΟ Θεott xαl διΤlρo πρoΞ τtjι,
d,νθgιυπoτητα η θε(α.,\ειτoι'o^,,ισ..
Aνηxει δθ δλoτελΦ< oτo 7'ιυρo τη;
αiιυγιoτηταg, αφoi' δ ι 

. 
α. i'τ r-lΞ ^i,\,tι)ο [ -

ξοιlμε τδ "απ. α.iιΤlι,oζ" απoxριrφo
μυατηqιo τfrg οταυριbοειrlζ τηq θε[αζ
dγαπηζ. M' αιlτη την Eννoια, τoδ
αiιυνloυ δηλαδη 1αραxτfrρα τηg θε[-
αg ΛειτoυQ^.,[αζ, oi ιiνθρι'lποι βιιil-
γoυγ δ xαθ6ναg πQoσ(ι)πιχα μ[α νεα
θειυρ[α xα[ xooμoθειr;ρ(,α. Ζoiy
<δντιυq τδγ τυπoγ τi( &,γαοταοε-
ιυζ,,,o xατα τδ ,.ξηooγται εlg τδγ
αiιilγα,,, xαL πρoετοιμαEoνται για
τη διαβαon dπδ τηγ πρoοxαιρn
πQαγματιxoτητα οτηγ αiιbνια.

,,Eτσι, λoιπoγ οτδ "οημεQoν, -

νlγ- τlζ θε[αg Λειτoυργ[αg, δθγ
tπαρ1ει oiiτε παρελθ6ι oiiτε μ€λ-
λoγ iλλα μoνo τδ παρον. .H &νεπα-
γαληπτη θε[α Λειτoυργ[α, θπανα-
λαμβανεται οτoυg αiΦνεg, για να
μαqτυρεΤ xαθημερινα τηγ παρoυoi,α
τoδ παα1αλ[ου λιlτQωτιxοδ γεγoνo-
τoζ. <Πd,oα η Λειτoιlqγi,α εγ τΦ
ουοιιilδει αliτηg περιε1oμενι1.l δεν
εiγαι d'λλo T[, εi μη αναμνηοι<
Αilτοδ xαL οtl1i, oloυδηπoτε iοτogι-
xoδ γεγoνoτoq,,'..H θμπειρlα αi'τη. xατα την
δπo[α xαπoιο; oτη θε[α. Λειτoυρ^.,[g
δ1ι μoνo βιιδνει πQoσ(ι)πιχα τα οιυ-
τηQιιbδη .1ε^1or,oτα τo[r παρελθo-
γτoζ, αλλα. zcι[ μιετε7ει, πρoγευεται
xαL αιrτα ποι'il cι.,α-η τoδ ΘεoΟ θ1ει
iτοιμιαοει ..,ια. τδ μιελλoν' τδ γεγoνδg
δηλα,δtj τtl: εr, Χ9ιοτφ αγαxαlγιoηζ
τo[r α.r,θιlιbπι-lι'. 7,αραxτηρ[ξει xα[
νoημα.τoδoτεΤ τo πε9ιε1oμεγo δλωγ
τΦγ i;,'φiιι,οει'lι, τηΞ λειτουργιxfrg
πρoοει'7.r-1: z'cι[ τo[' λειτoυργιxοD
Eτoυg.

.,oλε; ιli θιlgτε; π.1. δθν τε-
λo[lνται 

.εΞι'l iιτο τδ μι'oτηQLo τηζ
θε[αg Eυ7α.oιοτ[cι: ;,.ιιi. δεν απoουγ-
δdoγται σ.;τo τo ^.,ε^.,o\,δ< ..τiζ τol
n6γοιl οαρzιboειrlΞ χGi, τη; ημιilν θε-
ιilσειυg,',. 

..oλε; oi Δεοπoτιxεg xαL
Θεoμητoριxt; εoρτε;. αλλα xα[
αυτεg τιi]ν α..,[ι'lν. οτο7o E7ουν να
μσg παρoυoιαοουr, tι'lγταr,δ τo λυ-
τQ(l]τιχδ iiQ^/o τoil Σιυτfrρoq.,. .o

1ρoνoq τfrg δoρτfrg ε1ναι δ δια τοD
Xgιοτoδ &γιαομ6νo9 1ρoνog xα[ τδ

"δo7'εio τfrg αlωvιoτητog,,.,.
Tδ iδιo ουμβα[νει xα[ μδ τoυg

zαιρoυg πρooευ1frζ τηζ γυχθημ6Qoυ
λατρεLαg τoδ Tριαδιxoδ ΘεοΟ. .o.Εοπερινoζ, τδ Aπoδειπγo, τδ Mε-
ooνυxτιx6, δ ',oρθρog xαl oΙ, .Ωρεg

εiναι oταθμol xαθημερινfrg πνευμα-
τιxiζ &ναν6ωοηg. Ε1γαι γεγoνoτα,
^1υριυ dπδ τα δπoΤα περιατρdφεται η
ξιυη τηζ 'Exxληo[αζ, η θν Xριοτζl
ξιυη. Eiγαι εtxαιρ(,εg ουνε1oΟζ χot-
νιυνlαg με τδ Θεδ xατα τδ "&διαλε[-
πτιυζ πgοοευ1εσθε,,,. xαL τδ "&γQυ-
πγεΙτε θγ παγτL xαιριp δεoμενoι,...
Eiναι δυγατoτητεg &ξιoπolηoηg xαi,
&γιαομoΟ τfrζ xαθε 1ρoνιxfrΞ στιγ-

μηg oδ Eργα μετανο[αg xαl φιλαν-
θρωπi,αg, οε πριυτoβoυλlεg μετα-
μoρφιυαηg τoi 1ρoνoυ xαL. τfrg
iiπαρξηg μαg..oλοxληρη τελιxα η λoγιxη λα-
τρε[α τηg .ExxλΠο[αq 

μαζ με x6ντρo
τη θε(α Λειτoυργ[α, φωτ[ξει τδ 1ρo-
νo τfrg ξωηg μαg οτδ φΦg τotl ΣαQ-
xωθ6ντοg, Σταυριυθεντog xαl Aνα-
αταντog Κυρioυ μαg. Στδ διxo Toυ
oδμα <δ 1ρoνog τoΟ xooμoυ γ[νεται
1ρ6νo9 τfrg'Exxληο[αζ. KαL δg 1ρo-
νog τflg 'Exxληαiαζ ι"ιυσταγιυγεT την
αγαxα(γιαη τιbγ παγτ(υν>>2,.
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Συζ4τηση μ, Ξ,γιιY δφr}βο

Α, ΙIEΡΙ ΘtrΟγ"

Ι . Ι Ιιtlιlι; i:qlι rιιξι. ι ι)ι. Θι.ιi;

Tδ θριbτημα εivαr xωρΙg v6ημα. .o Θεδq δq

Θεδq εivαr ιiπεrροg oτδ xδρo καi oτδ μlovo, εivαr

xωρig dρxη καi xωρΙq τ6λo9. 'Av δ Θεδg εixε πρo-

γ6voug, τ6τε θd εixε dρ1η, Θα flταv κτioμα κr δxr

Θε69. .o Θεδq δδv φτlαxvεταr, μ6vo φτιdxvεr.

2. ΙΙGlq ξi'ριlιltrιι. iiιr ιj Θι.ιlq ε.iι'ιιl ιιιιλilg ιιl
iiγι ιιιιιιιlι;;

.o Θε6q, δπωq φαivεταr oτηv Παλαrα ΔrαΘηκη'

δημrouργεi πoλli καλd., "λiαv καλα" δvτα. Στηv

Kαlvη ΔrαΘηκη γivεταr 6vθρωπog dπδ dγαπη γrα
τδv ivΘρωπo καi oταυρcilvεταΙ, γrδ vd συYxωρε-

Θotτv οi δμαρτiεq μαq. Στα μετα τ6 Xρroτ6 μlovrα
δρα τδ .Aγro Πvειiμα γrδ τη oωτrpiα τδv πroτδv

τξg ,Eκκληoiαg.
.o Θεog, ivδ εivαr παvτoδυvαμog, παvooφog

καi παvαγαΘoq, εivαr ouγμl6vωg καi ταπεtv6q. Eiπε
καπoτε δ Xρloτδg: "μdΘετε &πδ θμεvα δτr εiμαr

πραog καi ταπεtvoq" (MατΘ. 11,29). 'Eαv xρησlμo-
πorοfoε τη δfvαμη Tου θγωroτrκd, Θδ flταv δ φ6βoq

καi δ τρ6μo9 δλωv τδv dvΘρcilπωv. 'Edv φαv6ρωvε
δλη τη ooφiα Toυ θγωroτtκd., πdλr oi ivΘρωπor Θd

αioΘdvovταv πoλli μικροi, εiδrκd oi δπroτημοvεg δδ

θd εixαv dvτrκεiμεvo 6ρευvαg. 'Eπioηg, θαv μαq

Ξδεrxvε τη μεγαλη dγdπη Toυ θγωtoτtκd, Θα θξα_

vαγκdζοvταv δλοι oi &vθρωπot vα d.vταπoκριθo[lv

o'αliτηv.
.o Θεδg εivαι dγαθ6q (καλ6q), γrατi η φυoη Toυ

εivαr dγαθη (καλη). ,Αv δ Θεδg δδv flταv &γαΘδg

aλλd κακ6q, οi &vθρωποr καi τd &λλα δvτα θα

ζotτoαv πdvτoτε μδ πovo καi ταλαrπcορiα. .o καλδg

Θεδg, καi τδ κακδ dκ6μη πoir 6φεiλεταt oτη δrε-

oτραμμ6vη Θ6ληoη του &vθρωπoυ, πoλλδg φoρδg τδ

xρησlμoΠοrεi γrd τδ καλo.
.FΙ καλoαιjvη τol} Θεou φαivεται oτηv τελε16-

τητα τδv δημroυργημdτωv Tου. .,oπcοg κdθε τεxvi-
τηg καi καλλrτ61vηg oτd 6ργα τou θκφρdζεr τδv

δαυτδ του (iδεεq, μ6ρφα)oη, πoλrτroμ6), 6τor καi δ

Θεδg oτδ 6ργo Toυ, oτδ αιiμπαv, θκφρdζεr τηv τ6-

λεrα λoγrκη καi καλoαfvη Tou.

Tηv καλoαιivη τotl Θεof τη ζoυv οi δγror, δταν

6xoυv θμπεrρiεg θπtκorvωvfαg μαζi Toυ. Atτoi,

δταv πλημμυρiζoυv dπδ τη xαρη τοιj Θεot, τοτε

ζoυv μεoα oδ &τμ6oφαtρα μεγdληq Xαραξ, ειiτυxiαg
καi dγαλλrαoεωg.

:t. ΙΙδζ il G)ι,ilq ι.iι,ιιt iiι.ιιg Ι<.(ιt μιιζi }ι.{ιl

Ι'1l ιιιδιι;
.o Xριoτδg μfληoε καΘαρd γrd τηv Αγiα Tρrd-

δα, δταv Ξoτεrλε τoιiq μαΘητ69 Toυ vd κrylυξoυv τδ

ειiαγγ6}.r6 Toυ o, δλo τδv κooμo λεγovταg : "Πo-

ρευθ6vτεg μαθητευoατε πdvτα τd 6Θvη, βαπτiζo_

vτεg αliτoυg εig τδ 6voμα τor} Πατρδg καi τoυ Yioιj
καi τot Αγioυ Πvευματog" (Mατθ. 28,19). ,Av δ Πα-

τηρ, δ Yiδq καi τδ .Αγro Πvευμα δ} oυvυπαρ11ουv,

δδ θd δλεγε "εiq τδ δvoμα" dλλα "εiq τα δv6ματα"

οiiτε θα παρεΘετε τδ Evα πρ6oωπo δiπλα oτδ dλλο

δvωμεvα μδ τδ καi.
Kαπoτε 6γrvε Evαg δrαλoγog ('Ιω. 14, 8-11) με-

ταξt τotl μαθητξ Φrλiππoυ καi τor} Xρroτοiτ. Παρα-

κd.λεoε δ Φiλrππog: "Kfρrε, δεiξε μαg τδv Πατ6ρα

καi μδg εivαr &ρκετδ αιiτ6". .o Xρroτδq τοtτ dπα-

vτησε: .T6oo μl6vo εiμαr μαζi oαq καi δδ μδ γvιbρr-
oεq, Φiλrππε; .,oπorog Exει δεi θμ6vα, 6xεr δεi τδv

Πατερα. ,Eγδ εiμαr μεoα oτδv Πατερα καi δ Πατ6-

ραg μ6oα oδ μεvα". Αφoυ λorπδv δ Evαg εivαr μ6oα
oτδv iλλo, δπoμdvωg εivαr Evα.

Tδ .Αγro Πvευμα, τδv Παρdκλητο (τδv παρη_

Yoρητη), πoli Θd oταλεi oτoυq μαΘητεq, γrα vd τοlig

παρηγoρηoεr (Θα 6φευγε δ Xρroτδg dπδ κovτd

τoug), vd τoilg liπεvΘυμioεr τd λ6για τotl Xρrοτoil

καi vδ τouq δδηγηoεr o,δλη τηv dληθεtα, δ Χρroτδg

τδv δvoμαζει .i.λλov Παρdκλητo" ('Ιω. 14,16). .o

Evαg εivαr δ Xρroτδg καi δ iλλoq ioηq dξiαg, &φoo

Θd dvτικαταoτηoεr τδv πρδτo, εivαr τδ .Aγro

Πvεtμα. Tδ δτr oυvυπd,ρxouv δ Yiδq μδ τδ .Αγro

Πvεilμα φαivεταt oτδ μεθεπ6μεvo oτixo τοli Eriαγ-

γελioυ (,Ιω. 14,18): "Δδ θd oαq dφηoω δρφαvοfg,

Eρxoμαr oδ od,g". Tδ.Αγro Πvει}μα flρΘ, τηv Πεvτη-
κοoτη. Απ, τδ 1ωρfo φαivεταr καθαρd δτr μαζi μδ

τδ .Aγro Πvεδμα θd oυvυπdρxεr καi δ Yi6q.

Td πρoηγoυμεvα δεixvouv Evα μ6ρoq τηq dπo-

κdλυψηq τoιi Θεoil oτηv Kαrvη ΔrαΘηκη. Δδv εivαr
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σωστδ vd θ6τοuμε θρωτηματα γιd τδv Θεδ 6ξω &πδ
τηv dπoκdλυψη Tou, δπωg: ..γtατi vd μηv εiγαr
δuαδα ii τετρdδα δ Θε6q,,, η..Ylατi oτα πρ6oωπα τξq
Αγiαq Tρrdδog δδv 6xουμε Θηλuκδ γεvog,'. Ariτd τd
..γlατi,, ioωg δδ Θα μαq θξηγηΘoδv oiiτε καi oτδv
Παρdδεroo.

'.+. Σi κιιιιιllε.g ι.iκιlι'εq [}λi.ΙΙ()ιΙμε ιι)ι. fΙιι_
ιi1rιι ι,lg γε1-lονι(ι, ιilv Yiι) ιυg μεoηλrκιι κιri ιι).Αγlιl fΙι,ει-lμιι (υζ tΙερΙ(,Ιε.ρΙ ιιιlι) rr(ιι,ιυ ι()ι,(j.
Eivιιl σG)(,ιη ιιιitη η εiκιivιι;

Αιiτη η εiκ6vα δδv εivαr δρθ6δoξη, dλλd κα-
θoλικη. Mdλroτα Exει πoλλd Θεoλoγlκd λdθη. .o

ζωγραφoq ζωγρdφtoε τδv Πατ6ρα δg ηλrκιωμεvo
&νδρα oτrylrζoμεvoξ σ,Evα δραμα τoil Δαvrηλ. ,Eκεi

δ Δαvrηλ εiδε τδv Θε6 δq "παλαrδ τδv ημεβδv,
(Δαvrηλ 7,9). .o 

"παλαlδξ τδv ημερδv" δδ oημαiνεr
γερovταg, aλλd πρoαrωvrog, &vαρxoq. Tδ .Αγro

Πvεliμα, καΘδq ζωγραφiζεταr δg πτηvδ περtoτ6ρl,
riπoτrμδ.ταl μΠρoστα oτδv Πατερα καi τδv Yiδ, πoir

ζωγραφiζovταΙ δq ivθρωπor. oi καΘoλrκof, ζωγρα-
φiζovταg 6τor τηv Αγiα Tρtdδα, θκφραζouv τδ λαv-
θαoμ6vo δ6γμα τouq, δτr τδ .Αγιo Πvευμα θκπoρευ-
εταr δxl μ6vο θκ τot Πατρδq, aλλd καi iκ τoυ Yioυ.
Aιiτη η ιiπoτiμηoη τotl Aγioυ Πvειiματog μετατρε-
πεr τηv Αγiα Tρlαδα oδ δυαδα, Πατρδg καi Yiof,
dφoυ τδ .Aγro Πvεδμα εivαr κατωτερo τδv &λλωv
διio.

oi δρΘ6δoξol εiκoviζouμε τηv Αγiα Tριdδα μδ
τηv εiκ6vα τ4ζ φrλoξεviαq τoυ Aβραdμ. Σ' αriτηv oi
τρεrg 6γγελor εivαr oυvoμηλrκor v6οl καi δμolor με-
ταξυ τoUζ. Δδ δrαφερεr δ Πατεραg dπδ τδv Yiδ oiiτε
&πδ τδ .Αγιo Πvε[lμα. Miα oπoυδαiα εiκ6vα τflq φr-
λoξεvfαq τoυ Aβραdμ εivαr τοiτ Prilooυ δγroγραφoυ
Avδρ6α Poυμπλrcbφ.

5. tΙδc μrιιl1lδ με ιη λoγtκη vιι κιιιιιλιιβιο
κιιllοrι; ι ι1ι. Λγiιι .Γ1lrιιδιι;

.o Θεδq εivαr π6ρα καi πd.vω dπδ τηv &vΘρcb-

Πtvη λoγrκη. ,Eδω δδv μπoρoliμε vd καταvoηooυμε
καi vδ δκφρdoouμε τδ βdΘoq τoιj δαυτoυ μαg καi θα

μπορ6ooυμε vα καταvoηooυμε τδv δ,πειρο Θε6;
Αδfvατo! Δδv ιiπdρxεr καμfα dvαλογiα μεταξu
iiληq καi Θεorf. Kαπoια oυμβoλrκd παραδεfγματα
μπoροr}με vα πoliμε. .Αv παρειq Ξvα κερi dvαμμεvo
καi αvdψεrg iλλα δυδ καi μετα τα τρiα κερrα τδ
δvωoεtg, τ6τε θα θvωΘoιjv oi τρεig φλ6γε9 τουq oδ

μiα μεγαλη. Tδ πρδτo κερi (δ Πατεραs) iδωoε τη

φωτrd oτd iλλα. .,oπorog 
βλ6πεr τδ Evα φδξ, εivαr

oαv vδ βλ6πεt καi τd δλλα. .H κorvη φλ6γα Περ1-
λαμβdvεr καi τiq τρεig φλ6γε9.

Πoλλoi Πατ6ρε9 &vαφ6ρουv τδ παρdδεrγμα μδ
τδv iiλlo πol) καiεr (Πατεραg) καi θκπ6μπεr τiq φω_
τεrvδg d.κτivεg (Yi6q), oi δπoiεg πρoκαλoι}v Θερμ6_
τητα (.Αγιo Πvευμα). Δδv ιiπdρxεr τδ φδg xωρiq
τηv πηγη τou φωτδg καi xωρiq θερμoτητα. Δiv
ιiπdρxεr θερμ6τητα xωpig ΠηYη καi &κτrvoβoλiα. Tδ
iδro ouμβαivεt καi μδ τηv Aγfα Tρrdδα.

Στηv Παλαrd ΔrαΘηκη oυvαvτoι}με πoλλ}q
φoρδξ τδv πληθυvτrκδ τξg Aγfαg Tρrdδoq. Στη Δη-
μιoυργiα τoιi dvθρcbπoυ εiπε δ Θεδg: "πolησωμεv
ivθρωπov κατ, εiκ6vα ημετ6ραv" (Γ6v. Ι,26). Mετd
τηv πτciloη τδv πρωτoπλdoτωv εiπε πdλr δ Θε6q:

",Ιδoυ Aδdμ γεγovεv δq εiq δξ ημδv,, (Γ6v. 2'2l).
τ7 .. o'Ι(ατα τηv oiκoδoμηoη τοli πυργoυ τξq Bαβδλ dπo-

φd.oroε δ Θε69: .Δεδτε καi καταβd.vτεg ouγx6ωμεv
θκεi αιiτδv τηv γλδooαv" (Γ6v. 11,7).

Στηv Kαrvη Διαθηκη δuο xωρiα δεfxvoυv τηv
πληρη συvερYασiα Πατρδg καi Yioυ. Tδ πρδτo ('Ιω.
L4' 6) λ6εr: "Kαvεiq δδv 6ρxεταr πρδg τδv Πατ6ρα
παρd μ6vo μεoα &πδ θμ6vα". Tδ δευτερo ('Ιω. 6, 44)
λεει: "Κανε)ζ δbv μπoρεΙ vα {ρθεl Πρδζ θμεvα, idv
δ Πατεραg' πotl μb 6oτεlλε, δbv 6λκιjoει αι}τ6ν,.

Στη Bdπτloη καi oτη Mεταμ6ρφωoη τol] Θεαv-
θριbπoυ Yioυ τofi Θεoδ, d,κolioτηKε η φωvη τoσ Θε-
ori Πατερα καΙ φdvηκε τδ .Αγro Πvε[τμα μδ τη μoρ-
φη περιoτεραg καi vεφεληg.

Στδ Συμβoλo τflg Πioτεωq δ Πατ6ρα9 δημιoυρ-
γεi τd πd.vτα ..πorητηv oιiραvor} καΙ γ!g, δρατδv τε
παvτωv καi doρdτωv,', μεoφ τoδ Yiou ..δ1, oδ τd πd-
vτα θγεvετo', καi μδ oυvεργαoiα τotτ Αγiou Πvειi-
ματoq, 

..τδ 
ζωoπorov''.
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(i. ,{φιlil il C)ι.ιlζ εiι.ιιt i:ξι,l ιιIlιl ιiζ iιi(ι\(!_

ιΙ]ιι.ζ ιr]ι; ιιι.()ρωπrι,ηζ λιl1.r6η*, δi.ι, ι.iνιιt ιrι,r-

<rιιiιε1-lιl ι,ιi μη μrλiιμε γι' Aιlιιlι,;
Mrλαμε γrδ τδv Θε6, μ6vo γrd δ,τr dπ' τ6v

.Eαυτ6 Tου μdq απoκαλιiπτεl. .,o,τr λ6με γιd τδv

Θε6, τδ λ6με δxr oτrylrζ6μεvor oτηv dvθρcilπrvη λο-

Y1K4, aλλd oτηv dπoκdλuψη τoiτ Θεoυ. .o Θεδq

dπoκαλriπτεταl iμμεoα dπδ τη Δημroυργiα καi κυ-

ρiωq iμεoα dπδ τα λ6γrα τoυ Xριoτotl. Tδ δ6γμα τξq

τρrαδrκ6τηταq το[l Θεof εivαr πιiρα dπδ τηv dvθρcb-

ΙΙιvη λoγrκη. .o Θεδg κατδ τoilg Πατ6ρεq τηg
,Eκκληoiαg δrακρivεταr oδ oιioiα καi θv6ργεrεg. oi

δvιiργεrεg εivαr πρoαrrbvrεg θκδηλιboεrg τflg otoiαq,

εivαr &κτroτεg. 
.H oιioiα εiγαr &πρ6orτη oτδv dvθρcb-

πιvo vοtJ (δδv μπoρεi δ votq vd τηv πληorαoεr), δvδ

oi πρoαrιilvrεg θκδηλιiloεrg τηg orioiαg, oi θv6ρYεrεq,

εivαr πρoolτ6g (δ1r καταvoητδg aλλd &vτrληπτ6q).

Θδ τδ καταλdβουμε αriτδ μδ τδ παρdδεrγμα τoι} iiλr-

oυ. Mδ γυμvδ μ6τr καvεig δδv μπoρεi vd

δεr τη μαζα τoiτ iiλrou πoli καiγε-

ταl. Bλ6πεr δμωg τδ φδg τoυ iiλr-

oυ καi αioθdvεταr τη θερμ6τητα.
.H dπρ6o1τη Kαroμ6vη μαζα &vα-

λoγεi Πρδq τηv oιioiα τofi Θεo{l, θvδ

η dκτrvoβoλiα καΙ η Θερμ6τητα πρδg τig

θv6ργεrεg τotτ Θεoιj. oi θv6ρYε1εq τol} Θεotτ συvυ-

πd,ρ1oυv μδ τηv olioiα, γrατi εivαr iκδηλιboεlq τηq,

δπωg τδ φδg καi η θερμ6τητα θκπ6μπovταr συ-

vεxδg dπδ τηv καroμ6vη μαζα τoti iiλroυ.

Tδ δτr δ Θεδg εIvαr iξω dπδ τη λoγrκη τoυ

dvθριilπoυ, τδ θκφρ6ζoυv τd dποφατrκd, θπiθετα τηg

olioiαξ τotl Θεot: ..&πεtρog, i,vαρxog, &vαλλoiωτog,,.

Kαi τd Kαταφατrκδ θπiΘετα τδv θνεργεrωγ τotl Θε-

otr: ..πd.vσoφoq, παvdγαθog, παvioxυρoq, παντoδri-

ναμog,, εivαr π6ρα dπδ τηv dvΘριbπrvη λoγrκη, γrατi

δ Θεδq εivαr &πεrρog. 
.H τελε16τητα π.11. τδv φυ-

orκδv δντωγ δεixvεr 6vα μ6ρoq τηq ooφiαg τoo Θε-

ofτ. 
.o Θεδq εivαr η αιiτoooφiα. oi φωτroμ6voι dπδ

τδ .Aγro Πvεl3μα βλ6πoυν πιiρα &πδ τη ooφiα, πoυ

θντoπiζoυν oi 3πroτημovεg, καΙ δoξoλoγoυν δπrοg oi

iγγελor τδγ Θε6.
.EΙ dγdπη τofr Θεoι] εivαr πdνω &πδ τη δrκη μαg

6vνorα τηg &γdπηg, εivαr dv6κφραoτη. 
.o Πατ6ρα9

δδv dγαπα &πλδg τδγ Yiδ (εiδoκεΙ κατδ τη Bdπτt-

oη καi Mεταμ6ρφωση), aλλd oυvυπdρ1εr καi ou_

vταυτiζεταr μδ τδv Yi6. ..oπωq oυvυπd,ρ1oυv τα

τρiα πρ6σωπα oτηv oιioiα (τηγ αuγαποτελotv), Eτor

καi ouvταυτiζovταr oτiq ivιiργεr6g τoUζ. Mαζi μδ

o Yi6g, δg θκτδg τori μlo-
voυ, εivαr ivαρxog, πρoαrιbvloq,

τδv Πατ6ρα oυvδημroυργεi δ Yiδq καi τδ .Αγro

Πvευμα τδv κooμo.
.o Θεδq κριiβεr τηv δπεrρη ooφiα Toυ καi τηv

&πεrρη dγdπη Tou dπ6 θμαq τoilg μrκρoirq &vθριb-

πoυξ καi γrα τδ λ6γo, δτr 3μεig λ6γω iγωroμοu θd

κρivαμε καi Θδ iλεγ1αμε τδ Θεδ γrα τd 6ργα Toυ

καi τη oωτrylrα θvαvΘριbπηoη Toυ. Δυoτυxωq καi

τιbρα doεβoυμε καi κdvoυμε παρατrylηoεrq oτδ Θε6.

Δδv κdvεl Π.x. καλα πori παiρvεr τd μrκρd παrδrd

dπδ τη ζωη αιiτη i1 πoil δδv τrμωρεi παραδεrγμα-

τrκα τoirg θγκληματiεg ii πoil δε μδg κdvεr τδ θ6-

λημd μαg i1 πoιi δ} γενvηΘηκε δ Mεooiαg oτηv
.Eλλdδα...

7.-() Yiδζ ιοil Θειlil, (Jζ Υiιiq, καrιιlιε Θiι

γεvνηθηκε;
.,o,τ1 

βρioκεταr μ6οα oτδ xδρo καi oτδ μlovo,

6xεr dρxη. .,o,τι δμ,g βρioκεταr iκτδq τotl μl6voυ,

εivαr &vαρ11o. 
,EμεIg δδv καταλαβαi-

voυμε τδ θκτδg τoυ μl6vου, γrατi
δδv τδ ζουμε.

Θε6q. .o Yiδq γεvνd.ταr παvτoτε

dπδ τδv Πατ6ρα. Mδ τδv iδro τρ6πo καi

τδ .Αγro Πvεtμα θκπoρεl.iεταr πd,vτoτε dπδ τδv Πα-

τ6ρα. .o Πατ6ρα9 εivαr η πηγη τηq Θε6τητα9 τδv

δυδ δλλωv πρoocbπωv. 
.o Πατ6ραq πd,vτοτε γεvvd

τδv Yiδ καi θκπoρειiεr τδ .Aγro Πvευμα.
,Edv liπoθ6ooυμε δτr καπorα oτιγμη δ Πατεραg

Eγrνε Πατ6ρα9 καi ,Eκπoρευτηg, εiodγouμε τ6τε

oτδv 6μlovo καi &ναλλoiωτo Θε6 ('Ιακ. 1, 17)

&λλαγηκαiμl6vo.,ΑvδΘεδgdλλorωv6ταv,αriτδθd
γrv6ταv εiτε Θετtκd, εiτε dρvητrκd. .ιΙ θετrκη

&λλoiωoη oημαivεr δτr δδι, flταν τ6λεro9 καi βελ-

τrcbΘηκε. 
.H d,ρvητrκη &λλoiωoη oημαivεr δτr γivε-

ταr dτεληg καi μεrιbvεταr. Kαi oi δυδ πrθαv6τητεq

εivαr βλdoφημεg γrd τδv τ6λεro Θε6. Kαi θπεrδη δ

Θεδg εiγαr πdντοτε τ6λεro9, πdντoτε γεvvd τδv Yiδ

καiiκπoρειiεrτδ.AγιoΠvεtτμα..ΙΙφωτrδπdγτoτε
&κτrvoβoλεi (γεγvα) φωq καi πdvτοτε θκπ6μπεt

(θκπoρειiεr) Θερμ6τητα.
.o Eιiαγγελroτηg ,Ιωd.vvηg δvομdζεr oτδ Eliαγ-

γ6λ16 τoυ ('Ιιο. 1, 1-3) τδγ Yiδ τot Θεorf ..Λ6γo,, καi

τoviζεr δτι εivαr Θε6q ..καi Θεδq flv δ Λ6γo9,,. Aφoυ

εivαr Θε6q, Θd εivαr &vαρ11og. 
.Eπoμ6vωg 

γεvvd.ταr

πd.vτoτε dπδ τδv Πατ6ρα. .H 
γ6vvηoη Toυ δδ oη-

μαivεr dρx{, aλλα τρ6πo tiπαρξηq.



oΙKoYMΕNIKo ΠATPΙAPXEΙO
Toσ κ' .ΕλευΘερioυ Χρυooy6oυ,

τoi oΙκoυuεvlκoi

Γραμματ6ω9 τoa ΓραφεΙoυ iκπρooωπriσεωS

ΠατρlαρyεΙoυ oτnv .Aθrivα

XPoNlκλ-e|Δ.Hοe|c :

d iερoπρ6nεtα δoρτdoΘnκε fi πρcδτn τoΟ

N6oυ ',Ετoυg εiE τ6 Πατρrαρ1εΤα. Kατd

τriv nαραμovfi δ oiκoυμεvrκ6g Πατρrdρ1ng κ.κ. BαρΘoλo_

μαrog δ1oρooτdτnoε εig τ6v M. .Eoπερrv6 θv oυγ11oρo-

oταoig μετ, δλλωv Aρ1ιερ6ωv. Mετd τ6v .Eoπερrv6 δ

Πατρrdρ1ns δ6xΘnκε τoιjs Αγioυg Aρ1rερεΤE μετd τδv

δnofωv dvτriλλαξε τ6v δ6ρτro donαoμ6 καi Ξκoψε ττiv

Aγroβαolλ6πtττα. ΑκoλoιjΘnoε εis τιiv AiΘoυoα τoδ

Θρ6voυ 11 θnionμog dκρ6αorg τfrg Πατρrαρ1lκns Aδλns

κατd τfiv δnoiα τ6v Πατρrdρχn nρooεφci>vnoε δ Πρωτo-

oυγκελλειiωv, Σεβ. Mnτρonoλiτng 'Ικovioυ κ. Θε6λnπτog.

'Εv oυvε11εig, εig τfiv AiΘoυoα τfrg Παvαγfαg ΠραYματo-

noιt'lθnκε fr τελεττi τoδ κoψiματog τfrE πiτταg τflg Πατρlαρ-

1rκng Aδλng, θvδ oΙ μαΘnτ6s τfrg Πατρrαρ1rκng Mεγdλng

τoδ Γ6voυs Σxoλns Ξψαλλαv τd κdλαvτα εig τ6v Πα-
τρr6ρ1n. Tdλog, δ Πατρrdρ1ng, oιjμφωvα μ6 ττiv τ6ξn, oυ-

vεδεΙnvnoε μετd τδv κλnρrκδv τng Πατρrαρ1rκns AΟλns

καi τδv θv τoΙs Πατρrαρ1εiorg φrλoξεvoυμ6vωv κλnρικδv

καΙ λα.rκδv. Tfiv δπoμ6vn, nρ<bτn τoδ iτoυs, δ oiκoυμεvι-

κ69 Πoτρrdρ1ng θ1oρooτdτnoε εig τ6v Πατρrαρ1rκ6 Nα6

κατd τιi Θεiα Λεrτoυργfα, θv oυγ11oρooταoig μετ, 6λλωv

Aρ1rερ6ωv, τfl nαρoυofg πλιiΘoυs πtoτδv. 'Ev oυvιi1εrg

εis τliv AiΘoυoα τoδ Θρ6voυ ΠραγματoπoιιiΘnκε fi καΘrε-

ρωμ6vn δεξiωon θnf τQ Ndφ ',Ετεt, κατd τriv δnoΙα τ6v

Πoτρr6ρ1n nρooεφci>vnoε θκ μ6ρoυ9 τfrg 
.Ιεραρxfαg δ Σεβ.

MnτρonoλΙτng Γ6ρωv .F{ρακλεfαg κ. ΦcilτιoE, θξ δv6ματog

δ6 τδv 'oφφrκrdλωv τfrg Mnτρ6g 'Eκκλnoiαg δ 'Εvτrμoλ.

κ. B. ΣταυρΙδng, τoΟ Πατρ16ρ1oυ dvτrφωvιioαvτos καταλ-

λfiλωs.

- .o oiκoυμεvικ6g Πατρrdρ1ng, τ6 dπ6γευμα τfrE

nρcbτng τoδ 6τoυs, μετ6βn εig τliv .Ιερd Movιi 2ωoδ61oυ

Πnγns Bαλoυκλfr καΙ dv6γvωoε τρrodγro δn6ρ dvαnαιjoε-

ωs τδv ψυ1δv τoΟ dolδiμoυ Πατρrdρ1oυ Bαorλεioυ τoΟ

Γ, δs καi δλλωv dρ1rερ6ωv.
_Triv 3n 'Ιαvoυαρioυ δ 'Εξox. .Ynoυργ6g 'Εξωτε-

ρrκδv τfrg ToυρκΙαs κ. A. Gull θnεκotvci>vnoε τnλεφωvtκd

μ6 τ6v oiκoυμεvrκ6 Πατρrdρ1n κ. BαρΘoλoμαΤo καi εδ1ri_

Θnκε εis Aδτ6v καi δt, Aδτoδ εis τriv δμoγdvεrα τfrg

Kωv/n6λεωs δtd τ6 N6ov',Ετos.

-Tτiv 4n 'Ιαvoυαρfoυ, δ oiκoυμεvrκ6E Πατρrdρ1ng

Κ.κ. BαρΘoλoμαiog, dvε1cΙlρnoε δrd τfv Φλcδρrδα τδv
.Hvωμ6vωv Πoλrτεrδv' δnoυ καi 6φΘαoε τ6 dπ6γευμα τng

iδfαg fiμ6ραs. ΠρoKεlμdvoυ vd nρooτη εis τr1v Korvoτnτo

Αγfoυ Nrκoλdoυ Taφon Springs, τδv καΘtερωμ6vωv πα-

ραδoorακδv θκδnλcboεωv κατd τιiv fiμ6ρα τδv Θεoφαvεf_

ωv καf τoδ δoρταoμoΟ τfrg oυμnλnριioεωg 100 θτδv dn6

τng iδριioεωg τng Korv6τnτos αιjτns. Aμ6oω9 μετd τfrv

δφrξn τoδ Πατρrdρ1oυ εis Φλci>ρrδα τελdoΘnκε Δoξoλo-

γiα εig τ6v Ι. Nα6 τoδ Aγioυ Nrκoλdoυ. Tfiv δπoμ6vn

11μ6ρα' 5n 'ΙαvoυαρΙoυ, δ Πατρrdρxns συvαvτιiθnκε μd

δλoυs τoυ dρ1lερεis τfrs 'Εκκλnoios τfrs Aμερrκfrg, iδω-
oε oυv6vτευξn εig τd Αμερικovlκd M6oα 'Εvnμερc(loεωg

γ16 τiE δραoτnρr6τnτεs, τoι1g oτ6xoυg καf τfi διακoviα τoδ

oiκoυμεvrκoΟ Πατρrαρxεioυ εis τ6v oιjγ1rovo κ6oμo.

Σττi oυv61εrα δ Πατρrdρxng oυμμετεΙ11ε θvεργd καΙ εδλ6-

Ynσε ττiv .Eoρτri Nεoλαiαs τfrs .Ιεραs Mnτρon6λεωg

Aτλdvταs. Avriμερα τδv Θεoφαvεfωv δ oiκoυμεvrκ6g

Πατρrdρ1ng i1oρooτdτnoε εis τ6v',oρΘρo καf πρoεξfrρ1ε

τns Θεiαs Λεrτoυργiαs, εis τ6 τ6λo9 τfrg δnoΙαg θτ6λεoε

καi τ6v M6γα Αγrαoμ6. Στfi oυv61εlα σxnματ(oΘnκε no_

μnfi fr δπoiα κατ6λnξε εis τriv dκτri τoδ Tarpon Springs,

δnoυ καi δγlvε fi Kατdδυorg τoδ Trμfoυ Σταυρoδ, εis τ6
τ6λos τnS δπoiαs δ Πατρrdρ1ns dnnιjΘυvε 1αrρετroμ6
nρ6g τoιig 1rλrdδεg ΠαρευρlσKoμιlvoυg πtoτo6g καf πρ69



δλoυs τoιjs noλΙτεs τfrs Aμερrκfrg oi δnoior nαρακoλoυ-

ΘoΟoαv τriv τελετfi iκ τflg τnλεoρdoεωs. Tfiv δπoμ6vn, 7n

'ΙαvoυαρΙoυ, δ Πατρr6ρ1ng μετ6βn εis N6α 'oρλεdvn,

πρoκεlμ6voυ vd θnroκεφΘη τriv πλnγεioαv θκ τoΟ φovl-

κoδ τυφδvoE Katrina περro1fl. .o πατρldρ1ng θτ6λεoε Δo-

ξoλoγΙα εis τ6v I, Nα6 τfrg Αγiαg Tρrdδos καi dπn6Θυvε

λ6Yoυs nαρακλrioεωg καf συμΠαραστdoεωs εig τo69 nλn-

γ6vταg. Kατd τιiv παραμovri τoυ εis Φλrilρrδα δ oiκoυμε-

vrκ6s Πατρrdρ1ng Ξλαβε μ6ρos καf o6 6λλεs θκδnλcboεrs,

θπroτρ6ψαs εiS ττiv 6δρα Toυ ττiv 9n 'Ιαvoυαρioυ.

-M6 λαμnρ6τnτα καf μ6 τιi oυμμετo1ifi nλfiΘoυg κ6-

σμoυ δoρτdoτnκαv τd Θεoφdvεrα εis τ6 Πατρtαρ1εΙα καΙ

ΠραγματonotτiΘnκε fi καΘrερωμ6vn πλ6ov Kατ6δυon τoδ

Trμioυ ΣταυρoΟ εis τriv Θdλαooα, εis τιiv dnoβdΘρα τoδ

ΦαvαρΙoυ. Tns Θεiαg Λεrτoυργiαs καi τns Kαταδιjoεωs,

τoΟ Πατρrdρ1oυ dπoυordζovτos εis τιiv Aμερtκfi, nρo-

εξnρ1ε δ Σεβ. Mnτρonoλiτns 'ΙκovΙoυ κ. Θε6λnπτos.

- Tfiv Kυρrακfi 8n 'ΙαvoυαρΙoυ oτ6v Πdvoεnτo Πα-

τρrαρ1rκ6 Nα6 τoΟ Aγioυ ΓεωργΙoυ τελ6oΘnκε τ6 τεooα-

ρακovΘriμερo μvnμ6oυvo δn6ρ dvαπαι1oεωs τng ψυ1ng

τoΟ dεrμvrioτoυ Mnτρoπoλiτoυ Poδoπ6λεωg κυρoΟ .Ιερω-

vιjμoυ, πρoεξdρ1ovτog τoδ Σεβ. Mnτρoπoλiτoυ Δ6ρκωv κ.

Kωvαταvτfvoυ καi oυλλεtτoυργo6vτωv τδv Σεβ. Mnτρo-

noλrτδv .F{λroυπ6λεωs καi ΘεΙρωv κ. AΘαvαoioυ καi

Tραvoυπ6λεωs κ. Γερμαvoδ.
_Tτiv 21n 'Ιαvoυαρioυ δ oiκoυμεvtκ6g Πατρr6ρ1ng,

oυvoδευ6μεvos dπ6 Συvoδrκoιjs .Ιερdρ1εg, θnroκ6φΘnκε

ττiv Avδρtαvo6noλn.

-.o oiκoυμεvrκ6g Πατρrdρ1ns K.K. BαρΘoλoμαiog,

κατ6ntv πρooκλfioεωg, μετ6βn, dn6 25ns_29ns'Ιαvoυαρi-

oυ, εig Nταβ6s .Eλβετiαg, δnoυ καf Ξλαβε μ6ρos δ16 δευ-

τ6,ρα φoρd, εis τfs θργαoiεg τoΟ Παγκooμioυ oiκovoμικoδ

Φ6ρoυμ. Kατd τ(s frμdρεs τδv θργαorδv, εig τ6 δπoio με-

τεΤ1αv 2.500 o6vεδρor, δ Πατρr6ρxng δμiλnoε τρεiE φo_

ρ6s.

-M6θκκλnotαoτtκfiλαμnρ6τnταδoρτ6oτnκεfiεoρτri
τδv Tρrδv .Ιεραρ1δv καi τi iκ παλαroδ καΘrερωμ6vn 

.Εoρ_

τfi τδv Γραμμdτωv εis τ6 Πατρrαρ1εΤo. 
.o oiκoυμεvrκoE

Πατρr6ρ1ng δ1oρooτdτnσε, θv συvΧoρoσταoig μετ

δλλωv dρ1rερ6ωv, εis τliv Θεiα Λειτoυργiα τig δoρτflg, τfl

oυμμετo1fl πλfiΘoυs ntoτδv, καΘnγnτδv καf μαΘnτδv. T6v

ΘεTo λ6γo δκιiρυξε δ Παvooιoλ. Aρ1ιμ. κ. K6ρrλλos Kα-

τερ6λoE, KαΘnγnτfig τoΟ Παvεntoτnμioυ AΘnvδv. Mετd

τ6 n6ραE τns Θ. Λεrτoυργfαs δ Πατρrdρ1nE θτ6λεoε τ6

εiΘroμ6vo Tρrodγιo δn6ρ dvαπα0oεωs τflg ψυ1ng τδv dεr-

μvrioτωv iδρυτδv, εδεργετδv, θφ6ρωv, καΘnγnτδv καΙ μα-

Θnτδv τflg Πατριαρ1lκfrg Mεγdλns τoO Γ6voυs Σxoλns.

Kατd τιiv δεξfωαn πoιj θπακoλoι5Θnoε εis τfrv Aiθoυoα

τoΟ Θρ6voυ θψ6λnoαv θκκλnσlαστlKof δμvot δn6 μα_

Θnτδv τng Σ1oλng, δμfλnoε δ Πρ6εδρo9 τflg 'ΕφoρεΙαg

τns Σxoλns καi dvτrφcbvnoε δ Πατρl6ρΧns.

-.o oiκoυμεvrκ6g Πατρrdρ1ns κ.K. BαρΘoλoμαiog,

τfiv 1n Φεβρoυαρioυ, θ1oρooτ6τnoε εig τr1v Θ. Λεrτoυρ-

γiα εig τ6v Ι. Nα6 τδv ΓεvεΘλiωv τfrs Θεoτ6κoυ τflg Kot-

v6τnτog Bελrγραδioυ, εig τ6 τ6λos τfrs δnofαg dv6γvωoε

τρro6γro δn6ρ dvαπα6oεωs τfrg ψυ1frE τoδ κotμnΘdvτos

Aρ1rεπloκ6noυ Toεxfαs καi ΣλoβακΙαg κυρoδ Nrκoλdoυ.

Kατ6 τfiv θξ6δro dκoλoυΘΙα τoΟ dεrμvfioτoυ Πρoκαθnμ6-

voυ, li δπoiα τελ6oτnκε τfrv 4n Φεβρoυαρioυ, oτ6 Πρ6-

σoβ, δ oiκoυμεvrκ6g Πατρrdρ1ng δκnρooωπriΘnκε dπ6

τ6v Σεβ. Mnτρonoλiτn .Eλβετiαs κ. .Ιερεμiα καi τ6v Πα-

vootoλ. Αρx'μ. κ. Mdξrμo Π6θo,

-'Επfonμn θπfoκεψn εig Παvαμd κα( Mεξrκ6 ΠραYμα-

τoπoinσε, dπ6 3 6ωs 13 'Ιαvoυαρfoυ, κατ6πtv πρooκλιi-

σεωs τδv Πρo6δρωv τδv dvτtoτoΙ1ωv 11ωρδv καf τoi

oiκεiol notμεvdρ1oυ, δ oiκoυμεvtκ6s Πατρrdρ1ns K.K.

BαρΘoλoμαΙos. Kατd ττiv παραμovli τoυ εig Παvαμd καΙ

Mεξrκ6 δ ΠατρrdρΧng 6λαβε μ6ρos o6 noλλ6E θκδnλriloεts

δκκλnorαoτrκδv, noλtτtκδv καΙ dκαδnμα.rκδv dρxδv, λεl-

τoιjργnoε καΙ εΟλ6γnoε τorjs ntoτoιis, oυvαvτfiΘnκε μ6

πoλrτrκo6g καi πoλtτεrακo6s παρdγovτεg τδv 1ωρδv τoδ

Παvαμd καi τoυ MεξrκoΟ κ.6.

-.o oiκoυμεvrκ6g Πατρr6ρ1ng, τliv 18n Φεβρoυαρi-

oυ, ΠρoσK6λεoε o6 γεδμα εis τd Πατρtαρ11εiα θκπρooιil-

noυg τδv δμoγεvεrακδv καf τoυρκtκδv θφnμερiδωv τfrg

Π6λεωs, KαΘnγnτ6s ΠαvεπroτnμΙoυ, μετd τδv δπoΙωv

εi11ε μακρd oυvoμrλiα θπf τoΟ θπrκαiρoυ Θ6ματo9 τoδ

dμorβαΙoυ oεβαoμoδ καi τfrs συvεργασiαg τδv πtoτδv τδv

δrαφ6ρωv Θρnoκεrδv καi τδv rlγεorδv τoυg, δnωg καi θnf

Θεμdτωv τd δnoΤα dφoρoδv τ6 oiκoυμεvtκ6 Πατρrαρ1εio

καi τιiv .oμoγ6vεrα.

-Kατd τ6 δrdoτnμα αδτ6 τ6 oiκoυμεvtκ6 Πατρrαρ-

1εΤo, μεταξιi noλλδv δλλωv, 3πroκ6φΘnκαv oi Σεβ. Mn-

τρoπoλΤτεs Tαλλivng καf n6ong 'ΕoΘovfαS Στ6φαvos, Kril-

oυ καi Nιoιjρoυ Aiμrλrαv6s, Πρ. Θεooαλrrbτrδoζ καi Φα-

vαρ1oφαρσ6λωv Θε6κλnτog, .,Yδραg, Σπετoδv καi Aiγi-

vng .Εφραiμ, Aλεξαvδρoυπ6λεωs "AvΘrμoE, Λ6ρoυ, Kα-

λrjμvoυ καi Aoτυnαλαfαg ΠαTotog, oi δκτ6s Toυρκiαg Συ-

voδrκof Aρ1lερεΙg τfrg περ16δoυ αδτfrg, δ Θεoφ. 'Eψnφr_

oμ6vog 'Ε,nioκoπos Zriλωv κ. Aμβρ6otos, oi 'Eξox, Πρω-

Θυnoυργoi τfrg BoυλγαρΙαg κ. Σ6ργro9 Stanishev καΙ τfrg

Ρoυμαviαg κ. Calin Popescu Tariceanu, δ .Ynoυργ6g 'Eπr_

κρατεiαg τns .Eλλdδog κ. Θε6δωρo9 Poυo6noυλog, βoυ-

λευτιls, δ v6os Noιivτorog τoδ BατtκαvoΟ, δrπλωμdτεg

δrαφ6ρωv 11ωρδv, κλnρlκoi καf μovα11of, Αρ1ovτεg τflg

Mnτρ6g'Εκκλnofαg, δμrλor ΠρoσKυvnτδv, καΘnγnτδv καi

φotτnτ6v dn6 τr1v 
.Eλλdδα καΙ τ6 θξωτερrκ6, K.a.



XPoNlKλ-e|.Δ-Hοe|C .-

ΙEPA MHTPOΠOΛIΣ

H ΚoΠH TFΙΣ BAΣΙΛoΠΙTAΣ THΣ ΙEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

T6 Σdββατo 31 Δεκεμβρfoυ 2005 δ Σεβα-
oμrcbτατog Mnτρoπoλiτng P6δoυ K. Kιlρrλλog

θ1oρooτdτnoε κατd τ6v M6γα παvnγυρtκ6
.Εonερtv6 oτ6v .Ιερ6 Mnτρoπoλrτικ6 Nα6
Eiooδiωv τfrg Θεoτ6κoυ καi oτri oυv6χεlα, κα-
τd τ6 παλα16 ΞΘos, εΟλ6γnoε καi Ξκoψε ττiv

Bαorλ6nrτα τoδ v6oυ ΞτoυE oτ6 'Επιoκoπεio

(Mnτρonoλrτlκri κατorκfα). Στriv oιivτoμn δμrλiα
τoυ δ Σεβαoμrci>τατos dvαφ6ρθnκε oτriv σnμα-
ofqτoΟ 1:6voυ o6 o16on μ6 τriv oωτnρiα τol
dvθρrilπoυ. Mετd τ6 π6ρα9 τfrg τελετfrg δr6vεrμε

τriv Bααrλ6πrτα oτoιjg θκπρoocbnoυg τδv
Aρ1δv τflg π6λεω9, τo69 3κπρoocδπoυE δrαφ6-

ρωv oυλλ6γωv καi φoρ6ωv, oτo69 .ΙερεΤg, 
τd

μ6λn τδv 'Εκκλnotαoτlκδv 'Εnrτρoπδv καi
oτo69 Παρευρ1σΚoμ6voυg, dvταλλdoovταs τis

oυvr1Θεrg εδx6s.

Triv Kυρrακτi 1 'Ιαvoυαρioυ, .Εoρ-

ττi τfrg κατd αdρκα ΠερrτoμnE τoδ KυρΙ-

oυ καf Mvriμn τol Αγioυ Bαorλεfoυ

τoΟ Mεγdλoυ δ Σεβαoμrcilτατos κ. Kιi_

ρrλλog θλεrτoιiργnαε oτ6v .Ιερ6 Mn_

τρoπoλtτtκ6 Nα6 Εiooδiωv τfrg Θεoτ6-

κoυ καf θ1oρooτ6τnoε κατd ττiv Δoξo_

λoγiα γrd ττiv dvαρξn τoδ vdoυ Ξτoυg,

nαρoυoig τδv θκnρoocilnωv τδv τo-

πικδv Aρ1δv. Στfi oυvd1εrα δ Σεβ, 3nr-

oκ6φθnκε oτιiv oiκiα τoυ τ6v nρoκdτo-

16 τoυ Σεβ. Mnτρoπoλfτn κ. Αn6oτoλo
καf dκoλo6Θωs παρ6oτn oττiv Πρωτo_

1rovtdτtκn δεξfωon τoΟ Noμdρ1n Δω_

δεκαvliooυ κ. 'Ιωdvvn Mα1αιρiδn oτ6

Noμαρ1rακ6 M6γαρo, κqτd τ6 εiωθ6s.

H EOPTH THΣ ΠEPΙTOMHΣ KAΙ ToY AΓΙoY BAΣΙΛΕIOY



H EOPTH TΩN ΘEOΦANΕΙΩN

M6 iδrαfτερn λαμπρ6τnτα γroρτ6-
στnκε oτr1v π6λn τng Ρ6δoυ, aλλd καi o6

δλλεs κωμoπ6λεtg τoΟ vnσιoδ, fi .Εoρττi

τδv Θεoφαvεfωv. Tfiv Παραoκευli 6 ,Ια-

voυαρfoυ δ ΣεβαoμrcilτατoE Mnτρoπoλf-

τns P6δoυ K. Kιjρrλλog i1oρoοτdτnoε

κατd τ6v .,oρθρov, iτ6λεoε τriv Θεiα

Λεrτoυργiα καi τ6v Mdγα Αγrαoμ6 oτ6v
.Ιερ6 KαΘεδρrκ6 Nα6 Eδαγγελroμoδ τfrg

Θεoτ6κoυ, nαρoυofg Boυλευτciv καi τoδ

Noμdρxoυ Δωδεκαvriσoυ, τoδ Δnμdρxoυ

Ρoδfωv καf εκπρooci>nωv τδv Aρ1δv.

Στri oυv6xεtα o1nματioτnκε πoμπti, ti

δnoiα κατ6λnξε oτ6 λrμdvι τoδ Mαvδρακioυ, δπoυ iγrvε fi τελετri τng καταδrjoεωs τoΟ TrμΙoυ ΣταυρoΟ' T6v Σταυ_

ρ6 dv6oυρε δ κoE Εδdγγελog Kαρroφυλλdκng oτ6v δnoio δ Σεβ. αn6δωoε 1ρυo6 Σταυρ6. Ακoλoιjθωg εδλ6γnoε

καf iκoψε τfiv 8αorλ6πιτα τoδ Nαυτrκoδ .oμiλoυ P6δoυ oτ6v xδρo τδv iγκαταoτdoεωv τoυ.

H KoΠH TFΙΣ BAΣΙΛOΠΙΤAΣ ToY ΓΕNΙKOY ΦΙΛoΠTΩxoY TAMΕΙOY
TFΙΣ ΙΕPAΣ MFΙTPOΠOΛEΩΣ

T6 βρdδυ τfrg Kυρrακns 15 'Ιαvoυαρfoυ Πραv_

ματonorriΘnκε oτfiv κατdμεoτn αiθoυoα τng Avωτ6_

ραg Σxoλng Toυρroτικδv 'Εnαγγελμdτωv P6δoυ ri

κonri τflg Bαorλ6nιταg τoΟ ΓεvtκoΟ Φrλoπτιilxoυ Tα-

μεioυ τns .Ιεραs Mnτρoπ6λεωg' Παρ6vτεg fiταv δ
Σεβ. Mnτρonoλfτng N6αs Znλαvδiαg κ. Aμφrλ61ro9,

δ δπoiog καi πρo6oτn τflg τελετfrg' δ .Yπoυργ6E

Aiγαfoυ καf Nnorωτrκfrg Πoλrτrκfrg κ. Aρtoτoτ6λng

Παυλfδns, Boυλευτ6E τoδ Noμoδ, δ Noμdρxns Δω-

δεκαvliooυ, 6 Δfiμαρxos Ρoδfωv καi θκπρ6oωnor

τδv Aρxδv.
-L{ταv ri nριi>τn θκδriλωon τoδ Γεvrκoδ Φrλo-

nτcδ1oυ Tαμεioυ τng .Ιεραg Mnτρoπ6λεωg' τ6 δπoΙo

δργαvci>Θnκε o6 v6α βdon dn6 τ6v περαoμ6vo .Ιoιjλro, 
μ6 oκoπ6 vd αvτrμετωπfoει συστnματrκ6 τfg πoλλ6s καi με-

γdλεg dvdγκεg noιj καΘnμερrvd παρoυordζovταr oτ6v τoμ6α τng βoΙiΘεlαS συvαvθρcitnωv μαg noιi ixoυv dvdγκn καi

ζnτoδv τfiv dρωγτi τflg 'Εκκλnofαg. Kατd τriv 3κδr1λωon μfλnoε δ Αvτιπρ6εδρos τoδ Δrotκnτtκoδ Συμβoυλioυ Aρxιμ.

Avτrbvlog Πατρ69, δ δπoios αvαφ6ρΘnκε oτfiv εΟαγγελrκri dρετri τflg φrλαvΘρωπfαg.
.o Σεβαoμrcilτατog oτliv πρooφcbvnoτi τoυ εΟxαρfoτnoε τoιjs nαρ6vτεg, τ6vtoε τfiv dvαγκαt6τnτα τfrg nρoond-

Θεrαs λ6vφ τδv noλλδv κotvωvικδv nρoβλnμdτωv πorj dvτιμετωniζει 11 τoπrκfi κotvωviα καf dκαvε iκκλnon γrd βoτi-

Θεια τoδ φrλαvΘρωntκoΟ Ξργoυ τfrE .Εκκλnoiαs.
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-EKΔHMΙA MoNAxHΣ ΕMMEΛEIAΣ

Triv Kυρrακri 15
'Ιαvoυαρfoυ κorμriθn_

κε 11 
.ootωτdτn Mo_

vα1ri 'Εμμ6λεrα (κατd

κ6oμov 'Εραoμiα Nr-
κoλαi.δoυ)' .Fl 

μαKα-

ρroτfi Γερ6vτrooα

γεvvfiΘnκε oτriv Kd_

λυμvo τ6 Ξτog 1910,

δnoυ τελεiωoε τ6 Γυ-

μvdoro. Σno6δαoε

oτriv Παrδαγωγrκτi

Aκαδnμfα P6δoυ κα(

θργdoτnκε δs Δαoκdλα. MαΘflτρrα dπ6 τfs π16 dφoorω-

μ6vεg τoδ μακαρtoτoδ Γ6ρovτα Aμφrλo1foυ Mακρfr θκd_

ρn dπ, αΟτ6v Movαxli oττiv .Ιερd Movri τoδ Εδαγγελr_

oμoΟ τng Πdτμoυ. Πd τig dvdγκεg τoδ 'oρφαvoτρoφεi_

oυ Θnλdωv fiλΘε oτriv P6δo τ6 iiτog 7947 ' μετ6 dn6
nρ6oκλnon τoδ Mnτρonoλfτoυ P6δoυ TrμoΘ6oυ, δπoυ
καi δlακ6vnσε μ6xρr τd βαΘrd τng γερdματα. Kρ6τnoε

oτd oτrβαρd τng 16ρrα γιd δεκαετiεg τ6 .,Ιδρυμα καf iγr-
vε 11 dλnΘrvfi μnτ6ρα γrd δκατovτdδεg κoρiτolα. Παρdλ-
λnλα dv6nτυξε dξr6λoγn ΠvευματlΚιi κfvnon oτo6g κ6-
κλoυg κυρrδv τns π6λεωS καi μεγdλn φrλαvθρωnrκri
δρdon, μdλroτα δ6 o6 δ6oκoλoυg καιρo69. 'Hταv γtα
πoλλ6s δεκαετiεg μfα dπ6 τig nλ6ov φωτεrv6g Πvευματl-

κ69 nρooωπtκ6τnτεs τfrs τoπtκfrg μαS κolvωviαg, no6 ri

μvfiμn τng δ6oκoλα θd oβfioεr dn6 τis καρδι69 τδv
dvθρcilπωv. Εi1ε τrμnθεi dn6 τfiv Noμαρ1fα Δωδεκαvri-
ooυ τ6 2002 γrd τriv μεγdλn κotvωvtκti καf dvτιoτασlα_
κri δρdon τng καi τriv πρooφoρ6 τng γrd τfrv δlατιiρnσn
τng .Ελλnvtκfrg 

γλcilooαg κατd ττiv δrdρκεrα τfrg 'Ιταλrκfrg

Kατo1frg.

T6 oκτivωμd τng nαρ6μεrvε δλn τri vιiκτα oτ6 .Ιερ6

Παρεκκλfioto τoΟ Αγioυ 'Ιωdvvoυ τoδ Θεoλ6γoυ καi
τig nρω.ιv6s δρεs τfrg Δευτ6ραS μεταφ6ρΘnκε oτ6v .Ιερ6

KαΘεδρrκ6 Nα6 τoδ EδαγγελroμoΟ, δπoυ θψdλλn n
'Eξ6δrog Aκoλoυθiα oτliv δnoΙα Ξλαβε μ6ρos καf δ Σε_

βαoμrci>τατog Mnτρoπoλfτng Λ6ρoυ, Kαλιiμvoυ καf

Aoτυnαλαfqs κ. ΠαTong..o Σεβ. Mnτρonoλfτng P6δoυ
oτ6v inrκr{δεro λ6γo τoυ θξnρε τriv πρooωπtκ6τnτα τfrg

μεταoτdong, τriv nρooφoρd τng oτιiv τoπtκli 'Εκκλnoiα

καi μετ6φερε τd oυλλυπnττiρrα καf τfg εδx6g τns A. Θ.

Παvαγr6τnτos, τoΟ oiκoυμεvrκoΟ Πατρrdρ1oυ K. κ.

BAPΘoΛoMAΙoY.
.H ooρ6s τns μεταφ6ρθnκε oττiv Π6τμo καi θτdφn

oτ6 κotμnτfiρro τng .Ιεραg Movns τfrg μεταvofαg τng. Tfrg
'Eξoδfoυ ΑκoλoυΘiαg oτliv .Ιερd Movτi τoδ Εδαγγελr_

oμoδ nρo6oτn δ .Αγrog Καλιiμvoυ θvδ τriv A. Θ. Πα_
vαγt6τnτα, τ6v oiκoυμεvrκ6 Πατρrdρxn θκnρoocbπnoε δ

Γεvrκ6g Aρ1rερατrκ69 'EπiτρoΠos τng .Ιεραg Mnτρoπ6_

λεωg P6δoυ, Πρωτoπρεoβιjτερog'Ιωdvvng Xαλκιαg.

TA ONOMAΣTHPΙA ToY ΣEBAΣMΙΩTATOY MHTPoΠoΛΙToY

Tτiv Tετdρτn 18 'Ιαvoυαρioυ 20Ο6 Mvriμn τδv θv

ΑγΙorg Πατ€ρωv Aθαvαoioυ καΙ Kυρiλλoυ, Πατρlαρ1δv
Aλεξαvδρεiαg, fiγε τd 'ovoμαoτιiρrd τoυ δ Σεβαoμrci>_

τατos MnτρonoλiτnE P6δoυ K. Kr5ρrλλog. Kατd τ6v
.Εonερrv6 τfrg παραμovfrg δ Σεβ. δ1oρooτ6τnoε oτ6v
.Ιερ6 Mnτρoπoλrτrκ6 Nα6 Εiooδfωv τng Θεoτ6κoυ. Πα-

ρ6oτn συμΠρoσευ16μεvog δ Θεoφrλ6oτατog,Επfoκo-
nog Αλrκαρvαoooδ κ. 'Εμμαvoυriλ.

Tfiv κυρrcbvυμn 11μ6ρα κατd τ6v',oρθρo 31oρooτd-
τnoε δ Θεoφ. .Aγlog Αλrκαρvαoooδ, δ δnoΤos καf oυ_

vελεrτoιiρYnσε μ6 τ6v Σεβ. Mnτρoπoλiτn. T6v nαvnγυ-

ρrκ6 τfrg 11μ6ρα9 θκφcbvnoε δ iερoλoγtcδτατog Δrdκovog

Nεκτdρrog Π6κtαg, θvδ τ6v Σεβ. nρooεφcbvnoε iκ μ6-
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ρoυs τoυ Kλriρoυ δ ΠρωτoΠρεσβι1τερos τoΟ oiκoυμεvl_

κoδ Θρ6voυ Π. Bαofλεros Mαvτrκ6S καi δκ μ6ρoυ9 τng
.Εκκλnorαoτtκfrg .Επrτρonfrg τoΟ .ΙερoΟ Mnτρoπoλtτtκoδ

NαoΟ δ Πρo.foτdμεvoE π. .ΙoΙδωρos Παψdκng' Mετ6

τfiv Θεiαv Λεrτoυργiα καi κατd τig αnoγευματιv6s καi

δonερrvεg δρεs δ Σεβ. δ6xΘnκε oτ6 .ΕπtoκonεΙo (Mn-

τρoπoλtτtκli κατolκfα) τorjg iκπρoocbnoυg τδv Αρxδv,

τoιjs Kλnρrκoυg, τd μ6λn τδv .Εκκλnorαoτtκδv .Επr-

τρonδv καf τorjg nιoτorjg, oi oπoior εδxriΘnκαv o' αδτ6v

iτn πoλλd καi noλιjκαρΠn αρxιερατικri δrακoviα.

.o Σεβαoμιri>τατog παρ6οτn δg εκπρ6σωΠos τns A.

Θ. Παvαγι6τnτog, τoδ oiκoυμεvtκoδ Πατρrdρxoυ K. κ.

BAPΘoΛoMAΙoY, κατd τis εoρταoτrκ6g iκδnλci>oεrs

γrd τfiv oυμnλfiρωon Φ 1:6vωv απ6 τ6v nρδτo εoρτα-

oμ6 τng μvfiμng τoΟ Αγioυ Nεoμdρτυρos Γεωργfoυ τoδ

Παoγrdvoυ oτfiv γεv6τεrρα τoΟ Αγfoυ Πλαγrd Πλωμα-

ρfoυ, τfiv 14n Φεβρoυαρioυ.
.o Σεβ. ixoρooτdτnοε κατd τ6v παvnγυρικ6 ,Εoπε-

ριv6 oτov .Ι' Nα6 Αγfαg Tρrdδog Πλαvιαs καi τliv κυ_

ρrιi>vυμn nμ6ρα τng μvriμng τoδ Αγfoυ nρo6oτn τng nα_

xΕΙΡoToNΙA ΠPΕΣBYTEPOY

Tfiv 21 .Ιαvoυαρioυ, κατd τfiv παvtiγυρr τnS .Ιεραs

Movns ΠαραμυΘiαs, δ Σεβαoμrιbτατos Mnτρoπoλiτng iτdλε-

σε τriv εis Πρεoβιjτερov Χεrρoτoviαv τoδ αδελφoΟ τfrs
.Ιεραs Movns, Δtακ6voυ Γερμαvoυ Poυodκn. .o v6os .Ιε-

ρoμ6vαxos Θd δrακovfroει iφnμερrακd τfiv "Ι. Movfi' Στriv

πρooφιi>vnσn τoυ o Σεβαoμtι-i>τατog iτ6vroε τr1v αvdγκn συ_

vεxoΟE nohλ,'ργ'fαg τng iερατrκng oυvεrδfioεωS καi αvαζω_

πυρωoεωg τoΟ xαρioματos τng 
.Ιερωoιjvng.

o ΣΕBAΣMΙΩΤAΤOΣ ΣTH MYTΙΛFΙNH

vnγυρrκng Θ. Λεrτoυργfαg oτ6v Tδro .Ι. Nα6, oυλλεr_

τoυργoδvτoE τoδ oiκεioυ Πorμεvdρxoυ Σεβ. Mnτρoπo_

λiτoυ MυτlλrivnE κ. .Ιακritβoυ. T6 βρdδυ τns iδrαs nμ6-

ραg παρ6oτn o6 iκδfiλωon πρ69 τιμliv τoδ Αγioυ oτ6

Πvευματtκ6 K6vτρo Πλωμαρioυ. Στfg δμrλiεg καi πρoo-

oφωvlioεls τoυ τ6vtoε iδιαfτερα τfiv nρooφoρd τng Mn_

τρ6g Αγiαg τoδ XρroτoΟ Mεγdλng .Εκκλnofαg oτ6 Οπ6_

δoυλo Γ6vos καi αvαφ6ρΘnκε oτ6v Nεoμdρτυρα Χαρα-
κτnρiζovτdg τov καρπ6 τoΟ φρovriματog, τoδ μαρτυρioυ

καi τng μαρτυρfαg τnE Mεγdλng .Εκκλnoiαζ'

.o Σεβ. nαρ6μεrvε oτliv Mυτrλrivn καi ελαβε μ6ρos

oτ6v εoρταoμ6 τng μvfiμng τoδ ΠoλroιJxoυ Mυτrλιivng,

Αγioυ Nεoμdρτυρog Θεoδιi>ρoυ τoΟ Bυζαvτioυ. .Εxoρo-

oτdτnoε κατd τ6v Παvnvυρ1K6 
.Eonεριv6, τfiv nαραμovri

τng μvriμns τoυ, oτ6v .Ι. Mnτρoπoλrτrκ6 Nα6 τoΟ Αγioυ

ΑΘαvαoioυ καi δμiλnoε περi τoδ Nεoμdρτυρog καi τoδ

μnvιjματog τoΟ μαρτυρioυ τoυ oτov oυγx1:ovo δvθρωπo.

Tfv iπαrjρrov μετ6oxε τfrg αρxιερατικns oυλλεrτoυργfαE,

πρoεξdρxovτos τoΟ Σ'β. Mnτρoπoλfτoυ ZακrjvΘoυ K,

Xρυoooτ6μoυ, μετd τδv Σεβ. Mnτρonoλrτδv Mιλfiτoυ Κ.

Απooτ6λoυ, .Εδ6oσns K. ^Ιωfiλ καi τoδ oiκεioυ Πorμε_

vαρxoυ.
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noiαg γvcboεrg μog vd iλ6γξωμεv, vd τρonoπorτioωμεv καf
v6 αδξτioωμεv. 'Ελ6γ1ovτεg κατd τ6v τρ6nov αδτ6v τ6v
δαυτ6v μαs Θd δtαπιoτcδoωμεv δτr δoτερoδμεv noλιj καi δτr
αγvooΟμεv τriv δγvoιdv μαg καi τdg λorπdg πvευματtκdg
δλλεfψεrE μαs. oi .Αγιor Πατdρεg ΘεωρoΟv δg δμαρτIiματα,
δrd τd δπoΤα δφεfλoμεv vd μεταvorioωμεv, καf τιiv iγvor_
dv μαg καf τfiv λnoμooιivnv μαs, τfiv dμdλεrdv μαE καi τιiv
ραΘυμiαv μαg, fiτor καταoτdoεrs τds δπofαg oi πλεΙoτor
oδδ6λωs φαvταζ6μεθα δs μτi καvovtκdg. Π6ραv δμ,s
αδτδv, fr dγdnn μαE δ16 τ6v oυvdvΘρωπov καf τ6v Θε6v
δ6v 61εr φΘdoεr εig τ6 πρ6πov μιiτρov καi θnrδ61εταr βελ-
τiωolv. Χρεrαζ6μεθα δs iκ τoιjτoυ καλιiv μετdvoιαv δrd τfiv
δλiγnv dγdπnv, ττiv δnoiαv δ1oμεq καf καλfiv πρooπdθεr-
αv δrd vd αδξfioωμεv τιiv nρ6g δλoυg dγdnnv μαE' Πoλιi
nερtoo6τερov. Χρε1αζ6μεθα vd dnoβdλωμεv dn6 τdg καρ-
δiαg μαg τd αiαΘτiματα KαταKρfoεωg τoΟ δλλoυ, δnερoψfαg
dn6vovτi τoυ, ntκρiαg δrd τfiv dnιivαvτf μαE oυμnερrφoρdv
τoυ καf noλ6 nερroo6τερov μvnoικακiαs μαs καf κακfrg τυ-
16v δrαΘ6oεcδS μαs. Εis τfiv Θ6orv αΟτδv nρ6nεr vd β6λω-
μεv τliv oυγ1cδρnotv καf ττiv καταλλαγιiv, τιiv δπ6ρ τδv
oυvαvΘρcδΠωv μαs, dκ6μn καf αδτδv oΙ δπoior μdg μrooδv,
μdg δrcδκoυv καi μαg βλdnτoυv, Πρoσευ11ιiv καf τfiv nρ6g
αδτoιjg εδεργετrκriv συμΠερrφoρdv μαg. 'Εdv θλ6γξωμεv
δαυτoιjg κατd n6oov δμφωλειiει εig τdg καρδiαs μαs li ουγ_
1ωρnτrκri oδτri καf φrλdvθρωnog διdθεorg, dαφαλδs θd
Τδωμεv δτr Ξ1oμεv τερdoτtov πεδiov καλfrE μεταvofαg διd
τd dvεπαρκfr αioΘfiματα καλωo6vng μαg καf δrd τfiv dvd-
γκnv καθdρσεωs τoδ ioωτερrκoΟ μαg dn6 τd εig αδτ6 μo-
vfμωs iγκατεoτnμ6vα κατcδτερα τfrg XρlστlovlΚng μαg iδr6-
τnτos αioθfiματα καf oκι1ψεrg..o Χρroτ69 εivαr 6τorμog v6
δεxθη τfiv καλriv μετdvordv μαg καf vd μαg βonθfioη vd
dvαoυγκρoτnΘδμεv nvευματrκδg. Xαρd γfvεται θv τQ
oδραvQ dπf δvi δμαρτωλQ μεταvooδvτι. Αλλd καi μεγdλn
xαρd, αΤoθnμα dλευΘερiαs καf dvακoυφfoεωg, καταλαμβd-
vεr δλ6κλnρov τriv [iπαρξtv τoδ Xρtoτtαvoδ, δ δnoios με-
ταvoεΤ καλδs δr' αδτ6 τ6 δπoiov εivαr, καf θπrθυμεΤ τriv
αδξnorv τng dγdnns τoυ nρ6g τ6v Θε6v καi τ6v δvΘρωnov.
AvτrΘ6τωg, πλτiρnE δδ6vng καi κoλdoεωg εΙvαt fr ψυxli τoδ
dvΘρcbπoυ, δ δπoΙog iμμ6vεr εis ττiv αvτrπdΘεrαv, τ6 μioog
καf δλα τd oκλnρ6 καi oφrλ6vθρωπα αioθriματα πρ69 τ6v
oυvdvΘρωnov καi τ6v Θε6v. Aδτ6s δdv πρoκαλεT π6vov
μ6vov εig τo69 oυvovΘρcδΠoυs τoυ' αλλd καf εig τ6v 6αυ-
τ6v τoυ τ6v iδrov' καi μdλroτα πoλιi περtoo6τερov εig τ6v
δαυτ6v τoυ παρd εig τorjg αλλoυs. Δ16τι oi δλλor, τoιjg
δπoioυg τραυματiζεt καi πovεt, διjvαvταt vd nαρnγoρnΘoδv,
vd dvτlμετωπiooυv τ6v π6vov καi vd μεταβdλoυv αΟτ6v εig
nρooευ1nv καf εig εiρrivnv τδv καρδtδv τωv' 'Εκεivos
6μ,s o δπoΤog φΘovεΙ, μtoεΤ, dvτtπαΘεi, i1Θρειiεταr καi iv
γ6vεr καταπoλεμεΙ τ6v o.υvdvΘρωn6v τoυ, Xωρfs καλfiv με-
τdvoιαv διd τd αioθτiματd τoυ αδτd, ζΠ τ6 θoωτερrκ6v μαρ-
τιjρroq τ6 δnoΤov πρoκαλoδv δλα τd nαρ6μoια αioθfiματα.
Αλλd καf θκεΤvog δ δnoiog δ6v τρ6φεr θ1Θρrκd αioΘriματα,

+BAPΘoΛoMAΙoΣ
ΕΛΕΩ ΘΕoY APΧΙΕΠΙΣKoΠoΣ KΩN/ΠoΛΕΩΣ.

NΕAΣ PΩMΙ-{Σ KAΙ oΙKoYMΕNΙKoΣ ΠAΤPΙAPΧΙ-{Σ
ΠANTΙ TΩ ΠΛΙ-{PΩMATΙ TΙ-{Σ ΕKKΛΙ-ΙΣΙAΣ XAPΙΣ ΕΙFΙ
ΚAΙ ΕΙPΙ-{NF{ ΠAΡA ToY ΣΩTΙ-{PoΣ FΙMΩN XPΙΣTOY,
ΠAP.Ι_ΙMΩN ΔΕ ΕYXFΙ, ΕYΛoΓΙA KAΙ ΣYΓXΩPHΣΙΣ

nTδv Γραφδv οκoυo6μεΘα nερi τoδ Αocδτoυ -καf ocδ-
φρovos πdλιv-καi τorjτoυ πfoτεt θκμιμno6μεΘα τfiv καλιiv
μετdvotαv, (oiκoE Kυρrακng τoδ Αocδτoυ). Aδελφoi καi
τ6κvα iv Kυρiφ dγαnnτd. Εioερ16μεΘα καf ndλrv, εδδoκfq
Θεoδ, εig τliv nερfoδov τoδ Tρlφδfoυ, κατd τriv δπofαv r1

Αγiα '0ρΘ6δoξo9 .Εκκλnoiα καλεi πdvταg εis καλfiv μετd-
votαv. Παρ' δλov δ6 δτr fi καλfi μετdvoια εivαt, κατd τo69
Aγioυg Πατ6ρα9, dπαραiτnτog καf εiE τoιjg τελεΙoυg εig τliv
nioτtv καi τlatv dρετliv, πoλλoi τδv Xρroτtαvδv δ6v γvωρΙ-
ζoυv δτr dxoυv καi αδτof dvdγκnv καλng μεταvoiαE'
Αρvoδvταr δg dκ τo6τoυ τriv καλfiv μετdvotαv αδτδv λ6-
vovτεs 6τr διiv δr6nραξαv nρdξεrg δ16 τdg δπoiαg αioθdvo-
vταl iλεγ1ov oυvεtδτioεωg καf dvdγκnv μεταvoiαg. 

.Fl κα-
λri μετdvorα δμωg εivαr δtεργαoiα πoλ6 βαθυτ6ρα τfrg πα-
ραδo1flg τδv δμαρτlδv μαE καi τfrE dvαγvωρΙoεωg τδv
oφαλμdτωv μαs, τδv dvαφερoμ6vωv εis τds πρdξεrE μαg'
Δr6τt fi καλri μετdvorα dvαφ6ρεταr πρωτΙoτωg εig τdg oκ6-
ψεls μαs καf τoιjg δrαλoγroμoιig μαg, εig τdg nεπorθrioεrg
μαg καf τd αioΘriμoτd μαg, dκ τδv δπofωv πρo6ρxovταt καf
αi πρdξεrg μαs. 

.o Kιjρrog fiμδv 'Ιnooδs Χρroτ69 μαg θδf-
δαξεv δτr oi δrαλoγroμoi μαg μdg μoλιjvoυv δξ Ιooυ μ6 τdg
nρdξεrg μαg καf δτr fi δrd τfrg φαvταofαg διdnραξιg τoΟ κα-
κoδ εivαr θvcδπrov τoΟ ΘεoΟ iooδιjvαμog μ6 τfiv 6μnρακτov
διdnραξrv αΟτoδ. .H oδιαφoρiα δrd τ6v oυvdvΘρωπov, δ
iγκλωβloμ6s μαs εig τ6 uθYcδ,, τdg θπrΘυμiαg τoυ καf τds
αvdγκαg τoυ, fi πtκρfα δrd τιiv συμΠερlφoρdv τδv δλλωv, Ιi
iλλεrψrg dγdnng καf, dκ6μn nερloo6τερov, τ6 μfoog καi
δλα τd δπoτtμnτικd δrd τ6v δλλov αioΘfiματα, δg καf τd
iδrκd μαE αioΘriματα δπερo1ng, dvΘρωnαρεoκεiαg, φrλoδo-
ξiαg, φrλnδovfαg καi φrλαργυρfαg, δrαμoρφcδvoυv δvθρω-
πov πoλιj δrαφoρετrκ6v απ6 τ6v dvΘρωπov-εiκ6vα τoΟ γε-
μdτoυ απ6 dγdnnv, ταnεfvωorv, nρg6τnτα, εiρτivnv καf κα-
ταλλαγllv Θεoδ. Συvεπδg, δλor δ1oμεv dvdγκnv καλfrg με-
ταvoiαE, δnλαδri dλλαvns vooτρonfαs καi dvτrλriψεωv nερΙ
τoΟ καλoδ καi τoδ κακoΟ, δ16τ1 6λoι dψεΘα noλιj δrαφo-
ρετικoi dπ6 τriv εiκ6vα τoδ iδεcilδoυg dvθρcbπoυ. .,oλor

βλ6noμεv τdg nρdξεrg τδv δλλωv καf θnrκρivoμεv πoλλd-
Kls ττiv oκλnρoκαρδΙαv αδτδv, τliv δλλεrψrv θnαρκoδg
γvcδoεωg τfrg dλnΘεiαg θnf δrαφ6ρωv ζnτnμdτωv καi ττiv
παρd ταΟτα αδτonεnoiθnoΙv τωv δτt γvωρiζoυv τfiv dλfi-
θεrαq δτr θvεργoδv δρΘδE, δτr oκ6nτovταr δρΘδg καi 6τr
κρfvoυv δρΘδg. Πρ6πεr vd δrερωτcδμεθα μιiπωg καi oi
αλλor βλ6πoυv r1μαg κατd τ6v iδrov τρ6nov καf εnoμ6vωg
πρεnεr vd θξετdζωμεv πoiog dvτιλτiψεrg μαs nριiπει vd
αλλdξωμεv, πoΤα αioθfiματd μαg nρ6πεr vd βελτrcboωμεq
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aλλd dδrαφoρεΙ δrd τ6v Θε6v καi τ6v oυvdvΘρωnov καf
κλεiεται μ6vov εig τ6 iτoμ6v τoυ, καταλfiγει εig τ6 τ6λo9

εig τ6 δvxos ivαvτt τoδ θαvdτoυ, εig ττiv δλλεrψtv voliμα-
τog εig τriv ζωriv τoυ, εig τfiv αnελnιoiαv καi τliv κακriv με-
τdvoιαv διd τ6v τρ6nov τnE ζωfrg τoυ, δnλαδfi τriv μετd-
volαv Xωρfs δλniδα. Δ16τr δ δvθρωπog Θd ovτιμετωnfoη
δπωοδτinoτε ττiv dλιiΘεrαv καi θd dλλdξη dvτrλflψεrg, Θd

ζτioη δnλαδτi dvαπoτρ6nτωg τriv μετdvotαv θvci>ntov τfrg

Πραvματ1Κ6τnτog, fi δπofα Θd τoδ δnoκαλυφθfl δrαφoρετr-
κιi dπ6 τdg μ6prg iκεfvng τflg oτιγμfrs dvτιλfiΨεrs τoυ. Kαi
θdv μ6v fiτo nρonτorμooμ6voq διd τfiv καλfiv μετdvolαv'
καf fiτo γεμdτog θλnΙδα nρ6g τ6v Θε6v, καi δnoρεrjετo ττiv

δδ6v πρ69 τ6v Πατ6ρα' θd 3κnλαγη dπ6 τr.rv dλnΘιvιiv
ΠραvματlK6τnτα, τιiv δπoiαv Θd iδη, aλλd, oυvεrθroμ6vog
εig τriv καλτiv αδττiv μετdvorαv, θd θξαλεfψη δrd τng ivτd-
oεci>s τng ndvτα δroταγμ6v καf θd ρ1φΘη εis τds dγκdλαg
τoΟ Πατρ6s, δs δ 6oωτos υi6g, καi Θd dπoλαιioη τflq dγd-
ΠnS τoυ, δπωs θnεΘ6μει 11 ψυ1τi τoυ. 'Εdv 6μ,s δ6v θπo-

ρειiετo εig τlξlv ζωιiv τoυ τriv δδ6v τns καλfrs μεταvoiαg, θ6
dπελnιoΘfl θvrilnrov τfrg v6αs ΠραYματtK6τnτog, διd τriv
δπofαv oδδεμiαv Πρoετotμαoiαv εi1iε κdμεt, Θd oτρ6ψη τd

vδτα πρ6g τriv dγκdλnv τoδ dγαΘoΟ Πατρ69 καf θd κατα_
τυραvvη δoυτ6v εig ττiv 11ci>ραv τfrg dρvlioεωs τfrs dγdπng'
fr δπofα τoΟ πρooφ6ρεταr. .Ι-Ι 

ζωri εivαr dτυ1δg γεμdτn dn6

μεταvonμ6voυs, dnnλπroμ6voυs καf dnoγonτευμ6voυg, oi
δnoΤor δ6v θ6λoυv vd κdμoυv τ6 βfrμα τfrE θnroτρoφflS
nρ6g τ6v Πατ6ρα, nαρ, δλov δτr αδτoιiE τoιjg dvαμdvεr μ6
τdg dγκdλαg dvorκτdg. .H 

μετdvotα nαvτ6g dvΘρri>noυ εivαι
dvαπ6φευκτog. .,oταv εδρεΘfl, καi doφαλδs Θd 3λθη fi δρα
κατd τfiv δnoiαv ndvτεg Θd εδρεθδμεv, dvcbπrov τns dλn-
θεfαg, Θd δrαnroτιiloη n6oov μακρdv αδτns εδρioκετo εis
τfiv ζωriv τoυ καi Θd dλλdξη voΟv περi αδτfrs, fiτot Θd με-
ταvorioη. Mακdριog θdv μεταvolioη τriv γεμdτnv θλniδα
καλriv μετdvotαv τoδ αorbτoυ, δ16τr Θd εδρεθi εis τds
dγκdλαg τoδ Πατρ69' Δυoτυ11fis θdv μεταvolioη τιiv 11ωρΙg

θλπfδα κακliv μετdvoιαv θκεivoυ δ δnoTog παρεδ61Θn δτr

fiμαρτε παραδoιig αΙμo dθδov, dλλd δ6v θζriτnoε oυγ1cb-

ρnσlv oiτε iκλαυoε ntκρδs, dλλ, dnελΘri>v dnriγξατo. Τδv
Γραφδv dκoιjooμεv, πατ6ρε9 καi dδελφof, nερi τoδ δoιi>τoυ

καi τoιjτoυ μrμno6μεΘα τιiv καλιiv μετdvotαv. Aμfiv. Αγiα
καf Mεγdλn Τεooαρακoστιi, 2006

* .o Kωvσταvτtvoυn6λεωs BαρΘoλoμαΤog

δ16πυρo9 πρ6s Θε6v εδ16τng πdvτωv δμδv

EΓKYKΛΙOΣ EΠΙ TFΙ ΑΠEΛΕYΘEΡΩΣEΙ TF{Σ
ΔΩΔEKΑNHΣoY

Bαρθoλoμαros iλ6φ ΘεoΟ Aρ1rεnioκonog Kωvσταvτlvoυ-
n6λεωg, N6αs Ρcδμns καf oiκoυμεvrκ6g Πατριdρ1ng nαvτi
τQ iv Δωδεκαvτioφ nλnρci>ματι τng 

.Εκκλnoiαs 
Χdρrv, εiρri_

vnv καi dλεos nαρd τoδ oωτfrρog nμδv Χρroτoδ.

Aδελφoi καi τ6κvo θv Kυρiφ oγαnnτd καi iπrn6Θnτα,
τd κατd ττiv εΟλoγnμ6vnv Δωδεκdvnoov,

Πoλλ6 δrακατ61εr frμdq oυγκivnorg ini τfl θπετεiφ τfrE

δκπλnρcδoεωg τoΟ πoλυnoΘfiτoυ δρdματog τfrg θπαvεvoω-

μoτriloεωg τfrg Δωδεκαvliooυ εis τ6v κoρμ6v τns .Ελλdδos

κατd τfiv 7n Mαρτioυ τoδ \9t' Δrd τoΟτo inrΘυμoδμεv δι6
τoΟ παρ6vτoE Πατρrαρ1rκoδ frμδv Mnvιjματog, vd odg κα_
ταoτlioωμεv Κolvωvoιjs τfrs oυγκιvlioειi>s μαs τα6τng καi
vd oαs oυγxαρωμεv απ6 τfrg Mnτρ6g Αγiαg τoΟ Χρroτoδ
Mεγdλng ,Εκκλnoiαs τns Kωvoταvτtvoυn6λεωg κατd ττiv

εδφρ6αυvov ταrjτnv r1μ6ραv.
'Επ6τεrot δg ri παρoδoα εivαr αφoρμαf καf εδκαrρiαr

μvliμnE, εδ1αρroτfαs καi nρoonτtκng. .Εnovαφ6ρoμεv 
εiE

τliv μvliμnv τd δειvd τng θv Δωδεκαvlioφ ξεvrκng κατo1frg,
τdg αnαvθρcδnoυE μεΘoδεiαg τoδ φαotoμoδ καf τδv oυvα-
ρωγδv αδτoδ θv τfl πρoonαθεiq τng nλfiρoυg dλλoτρlcboε_
ωg τoδ εΟoεβoδq .ΕλλnvrκoΟ ΛαoΟ τng Δωδεκαvliooυ καi
dπooπdoεωg αδτoΟ dπ6 τns ακραrφvoδs θΘvrκfrs oυvεrδri-
σεωs καi τfrg nατρφαg .0ρΘoδ6ξoυ πioτεωg.

'ΕvΘυμorjμεΘα θv εδ1αρloτfg βαθυτ6τη ττiv oΘεvα-
ρdv αvτfoτασlv τoΟ ΔωδεKαvnσlακoΟ κλ6ρoυ κoi τoδ λα-
oδ, τoιjg dγδvαg καi τds Θυoiαs τωv dλλd καi δλoκλfiρoυ
τoδ .Eλλnvtκoδ Λαoδ καi τfrs Mnτρ6g ,Εκκλnoiαg, καρπ69
τδv δπoiωv dγcδvωv καi αiμdτωv δπfrρξεv 11 dn6δoorg τoδ
δrκαfoυ κα( τi θΘvrκτi dπoκατdoτασts τng Δωδεκαvtiooυ.
ΕΟ1αριoτoljμεv δrd ττiv δωρεdv ταιjτnv τ6v θv Tρrdδr πρo-
oκυvorjμεvov .Aγrov Θε6v καi dvαn6μΠoμεv εδ1dg καi
δετioειs δπ6ρ dvαnαιioεωg καi μακαρfαg μvfiμnE π6vτωv
τδv nατι1ρωv, τδv μnτ6ρωv καi τδv dδελφδv μαg, τδv nα_
vτotoτρ6πωg oυvτελεodvτωv εis τ6v καλ6v θκεjvov
αγδvα.

Aλλ iδoιj, dγαnnτoi, θvcδnr6v μαg καrρ69 εδπρ6oδε-
κτog δ16 v6oυs αvαγκαfoυs dYδvαs καi δrd πρooφoρdg
καταλλαγfrg, εiρfivng κof oυvεργαofαg. Kαrρ6g δr dγδvαg
nρ6g διαττiρnorv oλωβfiτoυ τfrg .EλλnvoρΘoδ6ξoυ ταυτ6-
τnτos τoδ Δωδεκαvnσlακoδ λαoδ κατd τorjE 1r6voυg τo6-
τoυs τfrs oυvαvτrioεωg Θρnoκεrδv καΙ noλrτroμδv καΙ
dμφroβnτriσεωs αδτovotiτωv καi dπ6 αicbvωv καθrερωμ6-
vωv κof καΘnγrαoμι1vωv τρ6nωq iΘδv καf αξrδv.

Kαιρ6g δrd πρooφoρdv αioΘnμdτωv καf πρ6ξεωv
dγ6nng, oυγγvcδμns, dλλnλεYγ6ns, καταλλαγng καf εiρfr-
vns nρ6s dπoφυγriv nρoκλfioεωv καf καταοfγαotv
κραυγδv φαvατlσμoδ καΙ dλλoφρooιjvng.

Kαrρ6g δrd τriv nρoαγωγτiv τng θntκotvωviαg καf oυ_
vεργαoiαg μεταξιj δλωv τδv λαδv τfrg αvΘρωπ6τnτog, iδr-
αrτ6ρω9 δ6 μεταξrj τδv γεtτovtκδv nλnθυoμδv. Αλλd καf
καrρ69 βαΘεiαs αioΘτioεωs τfrs δv6τnτog τoδ dvΘρωnivoυ

γ6voυg καi dπoφυγfrg τflg μrααλλoδoξiαg καΙ τoΟ nαvτoεt-
δoδs φαvατtoμoδ, δ δnoios πρoκαλεi τ6oαs δκατ6μβαg
Θυμ6τωv καf τρoφoδoτεi τ6oαs θγκλnματrκ6g nρdξεrs εis
β6ρos dθci>ωv oυvαvθρcδΠωv μαs, noλλds θκ τδv δπoiωv
δπ6oτn κατd τ6 παρελΘ6v δ Δωδεκαvnotακ6g λα6s.

Συγ1αiρoμεv dπ6 καρδiαg n6vταg δμαs, τ6κvo δv Kυ_

ρfφ dγαπnτ6, δι6τt oτiμερov dnoλαμβdvετε πλriρn θλευΘε-

ρiαv καf ioovoμiαv' καf odg εδ16μεΘα δλoκαρδfωg πdoαv
nρ6oδov εig τliv θv XρroτQ ζωfiv, nfoτιv δ6 καf dρετriv εig
τ6v κotvωvικtiv κoi oτoμrκriv oos dvαγ6vvnotv καi θv θεQ
εδδαrμoviαv.

2006 Moρτioυ 4
.o Kωvoταvτtvoυn6λεωg dγαnnτ6g θv ΧρroτQ dδελφ6s
καi δrdnυρog πρ69 Θε6v εδ16τng
BαρΘoλoμαΤog
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βαoη τΠg αΠoτελεoματικηg διαπαιδαγωγησηq

ΠαραoκευΠq Mαvτικoυ-.EκπαιδευτικoΟ

. 
L{ τελευτα[α δεκαετ[α, δπωg καi η πρoηγou-
l ι μ6vη, χαραKτηρioτηκαv απδ δvα πληΘog

αλλαγΦv oτη φυoη τηg παιδικξg ηλικiαg. Τα παιδια
θμφαv(ζovται VεUρικα καi ε0ερ6Θιoτα, κακoκεφα κα[

χωριq διαΘεoη v, αo1oληΘoΟv μδ oτιδηπoτε, μελαγxo-
λικα καi μovα1ικα, αvυπακoυα καi παρoρμητικα.

.H 
διαρκηg αvαζητηση απoτελεoματικΦv τρ6πωv

διαπαιδαγΦγηoηq καΙ oτηριξηg τΦv παιδιΦv oφε[λεται
oδ αvηoυxητικδg δρευvητικδg διαπιoτιboειg oθ διεΘvδg
θπ[πεδo. ΠαρατηρεTται αυξηση τηq
oυ1voτηταg τΦv ι.|.lυxoκoιvωvικωv

καi, oυvαιoΘηματικιIv πρoβληματωv
καΘδg καi τΦv πρoβληματωV σXo-
λικηg Πρoσαρμoγηq καi' επlδooηg
τΦv παιδιιΙv καi τΦv δφηβωv.

.H vεα oiκovoμικη πραγματικδ-
τητα Uπo1ρειbvει τoυg γovεTg V,

αφιεριilvoυv oημερα λιγδτερo ελε0-
Θερo 1ρovo oτα παιδια τoυg απ' δ,τι
δκαvαv o[ δικo[τouq γovεTg για τoυq
[διoυg.

Τα παιδια τΙg τελευταIεg δεκα-
ετ[εg δδ βγαivoυv απδ τδ oπ[τι, για
vα παiξoυv μδ αλλα παιδια. Περvoυv πoλλδg δρεg τηg

ημ6ραq μπρooτα oτηv oΘovη τηg τηλεoραoηg i) τo0

ηλεκτρovικoO Uπoλoγιoτη.
.o 

oυvαιoΘηματικδg δεoμδg καΙ η oτoργικη φρo-
vτ[δα τηg μητεραg καi τoΟ πατ6ρα για τδ παιδ(, τδ ζω-
vταv6 τouq παραδειγμα καi γεvικα δλεg olεκδηλιiloειg
τouq απoτελoΟv τδ απαρα[τητo πλαioιo, μ6oα oτδ
δπoTo KoιVωVιKoπoιεTται τδ παιδi Xωριq πρoβληματα,
απoκτd τδ α'ioΘημα τηq θμπιoτoo0vηq καi τηg αoφαλει-
αg πρδg τδ περιβαλλov καi πραγματoπoιεΙ τig πρΦτεg
καθoριoτικδg φαoειg oτη γλωooικη, voητικη, κoιvωvικη
καi oυvαιoΘηματικη τoυ εξελιξη. Kαvovταq μ[α αvα-
δρoμη oτηv iοτoρικη πoρε[α τηg αvΘρωπoτηταg διαπι-
oτιilvoυμε δτι τα παιδια μαθαιvαv βαoικδg oυvαιoΘημα-
τικδg καΙ κoιvωvικδg δεξιoτητεg απδ τoυg γovεΤg, τoυg
oυγγεvεTg, τoυg γεiτovεg, αλλα καΙ απδ τδ παι1v[δι μδ
αλλα παιδια.

,o 
John Gottman, καθηγητηq ΨυΧoλoγ(αg oτδ πα-

vεπιoτημιo τηq oUαoιγκτov, δρευvητηg καi εiδικog
oτδv τoμ6α τδv olκoγεvειακωv o1θoεωv, γραφει oτηv
εioαγωγη τo0 δργoU τoU ...H ΣυvαισΘηματικη Noημooυ-
vη τΦv παιδιΦv,,: ,'oi πoλ0yρovεq Ερευv6g μoυ oτη δυ-

VαμιΚη τfig oiκoγεvειαq tδειξαv oτι oi oυvαιoΘηματικiq
αλληλεπιδραoειg παιδιωv καi γovεωv ε[vαι δυvατδ vα
αoκηooυv μακρoπρoΘεoμα μiα ακ6μη μεγαλυτερη επi'-
δραoη oτηv ευημερiα τo0 παιδιo0. oi περιoooτερεq
oυμβoυλig, πoυ πρooφερovται oτoυg γovεΓg oημερα,
αγvoo0v τδv κooμo τωv oυvαιoθηματωv.,o απιbτατog
oτ6yog τfiq αvατρoφηq θvδg παιδιo0 ε[vαι vα δημιoυρ-
γηooυμε 6vα ατoμo ηθικδ καi υπε0θυvo, πoυ Θα Εyει τδ
oθ6vog vα καvει τig δικεg τoυ iπιλoγεg oτη ζωη, πoυ

θα iκαvoπoιεΓται μb αυτα πoυ πετυ-
yαlvει αξιoπoιr0vταg τα ταλ6vτα καi
τig iκαvoτητεg τoυ, πoυ θα yαiρε-
ται τη ζωη καi τig απoλα0oειg πoυ
τo0 πρooφερει, πoυ θα Εyει καλbg
oy6oειg μb φiλoυg καi πo0, τελog,
θα γ[vει καi τδ iδιo καλbg γov6αg''.

Τδ μυoτικδ λoιπδv βρ[oκεται
oτδv τρ6πo, μδ τδv δπoTo ol γo-
vεTg δπικoιvωvoOv μδ τα παιδια
τouq, για vα αvτιμετωπiooυv τα
αρvητικα τoUq oυvαιoΘηματα,
6πω9 ε[vαι o Θυμog, η λυπη καΙ δ

φoβoq. 
,,oταv 

τη οτιγμη τΓ1g oυvαι-
oΘηματικηg Uπερθ6ρμαVσηq olγovεTg δεlξoυv oτα παι-
δια τoυg θvoυvαioΘηoη, δηλ. καταvoηoη τoυ oυvαιoθfl-
ματ69 τouq κα[ oυμμεριoτoΟv τηv ι$υ1ικη καταoταofl
τouq, δημιoυργoUv μδ αΟτα γ6φυρε9 αφoo(ωoηg καi
oτoργηg. Mε τη oταoη αUτη τωv γovθωv τα παιδια μπo-
ρoOv vα xαλαρΦvoυv περιoo6τερo, vα ηρεμoΟv εUκo-
λoτερα καi ταx0τερα. Τoτε δημιoυργoOv καλ0τερεg
ox6oειg μδ τoυg dλλoυg αvΘριbπoυg, oταΘερoτερεg
καi βαΘυτερεq φιλiεg μδ τα αλλα παιδια καi δxoυv Uιpη-
λoτερεg o1oλικδg δπιδ6oει9. Αvαπτ0oσouv δvα εΙδog
voημooυvηq, η oπoiα τoυg θπιτρ6πει vα καταvooυv κα-
λ0τερα τoυg αvΘρΦπoυg καl τδv κooμo τΦv oυvαιoΘη-

ματωv: αvαπτυoooυv δηλαδη oυvαιoΘηματικfl voημo-
oOvη. KαταvooUv μδ τηv καρδια τouq δτι δλoι αvαμε-
VoUV απδ αUτα μiα καλη σUμπεριφoρα. Tδ μυoτικδ μ[αg
επιτυ1ημ6vηg αvατρoφηq βρ[oκεται oτα βαθ0τατα σU-
vαιoΘηματα αγαπηg καi oτoργηg για τδ παιδ[..o αγιog'lωαvvηg o Xρυoooτoμoq oτδ δργo τoU
"Περi πα[δωv αγωγΠg καi περi iλεημoo0vηq,,μdg oυμ-
βoυλε0ει vα διδαoKoUμε oτα παιδια μαg lκαvδτητεg
δπωg vα δλεγxoυv τηv παρ6ρμηoη, vα αvτε1oυv τig
απoγoητευoειg, vα ρυΘμiζouv σωστα τη διαΘεoη τoυg,

σUvεΧεια oτη oελ' 21
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( 
}{ oιjγxυon dnoτελεΤ oτis
Ι ι μ6ρεs μαS oυxvδ καi

δvτovo φαrv6μεvo. Γfvεταt δd iδrαi-
τερα dvτrλnπτδ, δταv κdnoιog θξε-
τdoεt τis n(oτεtg τδv dvθρcilnωv..,oλor ntoτεrjoυv κdnoυ καi δλor
Θεωρoδv τr\v nfoτn τoυg δλnΘrvτi. oi
περtoo6τερor oδτε κ6v δnoβdλλo_
vτot oτδv κ6πo vd θρευvιiooυv πotd
εivαr fl dλτiΘεlα. oδτε Θ6τoυv τδ
θρci>τnμα: Πδs εivαι δυvατδ oi
δvΘρωnor vd 61oυv δrαμετρrκd dvτi-
Θετεg μεταξι1 τoυS dvτrλτiψεrg καi
δλεs αδτdg vd εivαr dλnΘrv6s;

Σττ\v ΠραYματ1Κ6τnτα oΙ δvΘρω_
Πo1 δdv δvδrαφdρovταr πρωτfoτωg

γrd τδ τi εivαι oλnΘlvδ καi τi ψειjτr-
κo, αλλd γιd τδ τi τoδs oυμφdρεr καi
τi δ1r. Kr oδτε παραδ61ovταt κdπoto
oταΘερδ κρlτfiρro γrd ττ\v αvdδεrξn
τng dλΙiθεrog. Πd τδv καΘ6vα κρrτfi-
ρro εivαι δ δαυτ69 τoυ, δnωg Ξ1εr
δrαμoρφωΘεΤ oπδ τig δrdφoρεg inr-
θυμiεg καi τd noικfλα oυμφ6ρovτα ii
τr\v δvτεxvn nλιjon θγκεφdλoυ τδv
θπrτnδεiωv. n.ΕYδ voμfζω... .Εγδ πι-
oτειjω'.. 'Εvδ θεωρδ...,, εivαt δ oυ-
vnΘroμ6vog τρ6πo9 μδ τδv δπoio oi
o6γ1rovor δvΘρωπor θκφρdζoυv τig
δrαφoρoπornμ6vεg nioτειg τoυs od
μfo κotvωviα δμolα μ' iκεfvn τfrs
αρ1αiαg Bαβdλ.

Σ' αδτδv τδv κ6oμo τng oι1γ1υ_
σnS Ιi δγiα .oρθ6δoξn .Εκκλnofα

iπιθυμεΤ vd ξεκαθαρfζει τd nρdγμα_
τα καi inrμ6vεr oτδ δrα1ωρroμ6
αvdμεoα oτδ αλnΘrvδ καi oτδ ψειi_
τtκo. Kl αδτδ τδ inrτυγxdvεr μδ τr\

βαorκλ δrdκρron πoδ κdvεt αvdμεoα
oτiv .oρθoδoξfα κoi oτλv αiρεon.

.Fl δrdκρron αδττ\ γfvεταr μd βd_
on τr\v απoκdλυψn τoδ Θεoδ, πoδ
φυλdγεταr oκ6ραrα καi αv6Θευτn μ6_
oα oτr\v .Εκκλnofα. Αnδ δoα αno_
κdλυψε 6 Θεδs oτoδg αγfoυg Τoυ
nρoφnτεg καi dπooτ6λoυg γvωρf-
ζoυμε δτr n αiβεon ε1εr τiv αρXΙi
τng oτλv πτωon τδv nρωτonλdoτωv.

Aiβεon, oτiv dρ1αiα δλλnvrκr\
γλδooα (dnδ τδ ρfrμα: αiρ6oμαι-
oδμαr:iπιλ6γω), onμαivεt Πρoσω_
πrκλ δnrλoγf. Θεoλoγrκd δμωg, δn-
λωvεr ακρrβδg τδ ovτfΘετo φρ6vnμα
τoΟ dvΘρcilnoυ oπδ θκεivo πoδ
δκφρdζεr fl δnακoli oτδ Θε6. oi
πρωτ6nλαoτor εi1αv διio δυvατ6τn-
τεg: ii vd δπακoιjooυv oτδ Θεδ καi
vd τnρτiooυv ττ\v δvτoλfi Toυ ii vd
μr\v Tδv δnoλoγfooυv καi vd ακo_

λoυΘriooυv τδ δικ6 τoυg δρ6μo, τi
δrκri τoυg iπrλoγfi. Aδτoi iκαvαv τδ
δεrjτερo καi δγlvαv oi πρδτor αiρε-
τtκoi.

'Αv θμβαΘιjvεl καvεig περroo6-
τερo oτr\v ioτoρfα αΟττ\, Θd δrαnl_
ατcboεt 6τr fi βαorκλ αiτiα τfrg oυ-
γκεκρrμ6vng πρooωnlκng iπlλoγng
εivαr δ iγω.roμ6g. Aδτδ τδv iγωi._
σμδ κoλdκευoε 6 oαταvdg, δταv
oυvoμfλnoε μd τλv Εδα καi τng εΤπε
δτr αΟτr\ καi δ Aδdμ Θd γivoυv δg
Θεoi, idv παραβλ6ψoυv τiv εvτoλλ
τoδ ΘεoΟ (Γεv. 3,5). Kι θκεTvor, ovτi
vd δεfξoυv iμntoτooιjvn oτδ Δnμr-
oυργ6 τoυg καi vd κραττiooυv τr\v
δπdκori σ' Aδτ6v' κoλακε6τnκαv
απδ τd φαvταxτερd aλλd ψειjτrκα
λ6γlα τoδ novnρoδ καi ivliργnoαv
oιjμφωvα μd τr\v inιΘυμfα τoυg. Πi-
oω oπδ τig δικαroλoγiεE, noδ nρ6-
βαλλαv αργ6τερα oτδ Θεδ' γrd vd

\ιliii!t. \t'.,ι'}ι1{Ιτi\,ιl1l | ]\ Iι'ι ir ll.

dπooεiooυv αnδ πdvω τoυS τt\v
εδΘιjvn, κριjβεταr τδ ni\zcil, τoυS,
πoδ μπfrκε μπρooτd dπδ τδ Θε6.

.,oλεg oΙ αiρdoεtg, πoδ δμφαvf_
στnκαv dnδ τ6τε καi μd1rr oriμερα
oτr\v ioτoρiα, εΤvαt καταoκευαoμd_
vεS μd βdon αδτδ τδ nρ6τυno'
'Αo1ετα μδ τδv io11υρroμ6 τδv αiρε_
τtκδv δτr nroτειjoυv oτδ Θε6, κρrτfi_

ρto γrd τr\v δnorαδfinoτε nfoτn τoυg
δδv εivαr 6 Θε6s, dλλd δ δαυτ69
τoυs. Δθv ξεκιvoΟv αnδ τδ Θεδ, γrd
vd γvωρiooυv τδv dvΘρωπo καi τδv
iδιo τδv 6αυτ6 τoυs' aλλd dπδ τδv
δαυτ6 τoυs, γιd vd δρiooυv αvΘρω-
ΠoΚεvτρlκd κq] θγωκεvτρrκd τδ Θε6..,Ετoι fi oδoiα τfrg αiρεong δdv εivαr
τinoτε δλλo nαρd fi dvτloτρoφτ\ τng
δρΘng Ιερdρ1nons οτλ ox6on με_
ταξδ Θεoδ καi αvΘρcδnoυ. Στr\v.oρΘ6δoξn Παρdδoon io1rjεr fi
αλιiΘεια: πρδτα δ Θεδg καi lioτερα δ
civθρωnog. Στr\v αiβεon, Ξoτω καi
αoυvαfoΘnτα, αvτtoτρ6φεταr αδτr\ fi
τdξn καi nαiρvεt ακρrβδg τiv ovτf-
Θετn μoρφi: nρδτα δ 6vΘρωπog καi
ιjοτερα δ Θε6s. Πρ6κεlταr γrd διio
ivτελδg dvτfΘετoυg δρ6μoυ9. .Ι-l
.oρΘoδoξfα 

κnριjττεt τr\v απoκεκο-
λυμμ6vn αλιiΘεrα Vld τδv δvαρxo
καi αδnμroιjργnτo Θε6, noδ δnμr-
oιjργnoε τδ φΘαρτδ δvΘρωπo. .Ι-Ι

αiβεon απδ τδ 6vα μ6ρos σΧετ1Κo-
πotεΤ τδv δκτroτo καi αiωvro Θεδ,
καi onδ τδ δλλo Θεoπorεi τδv κτloτδ
καi φΘαρτδ ivΘρωπo.

Aδτδ εivαl τδ μεγαλrjτερo
ψεδδog μd ovdλoγεg τρoμακτrκdg
θntπτωoεts Vιd ττ\v αvΘρciπtvn no-
ρεfα oτδv κ6oμo καi oτiv αiωvt6τn-
τα' Kαλλrεργεiταr πρδτα αn' δλα fl
αλαζovεiα τoδ αvθρcilπoυ, δ δπoiog
voμfζovταS ΠδS τd ξ6ρεr oλα καi τd
μπoρεi δλα, αδτoαvακnρrjooεταt
oωτfrραg τoδ κ6oμoυ, μd αnoτ6λε-
oμα vd καταoτρ6φεt nρδτα τδ nερr-
βdλλoq lioτερα τoδg oυvαvθρcb-
Πoυs τoυ καi τdλos τδv Τδro τδv
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δαυτ6 τoυ. .o δρ6μog τfrg αiρεonE,
Ξoτω κ1 δv Ξ1εr vd nαρoυotdoεt
πρooωρrvd κdπorεg θελκτlκδE καi
Θεαματrκδg ακ6μn δψεtg, μακρoπρ6-
Θεoμα πdvτoτε δδnγεi oτδ 1dog καi
oττ\v καταoτρoφri. Mπoρoδμε τωρα
vd dvτlλnφΘoδμε καλι5τερα π6oo
dvαγκαiα εivαr fi δrdκρron dvdμεoα
oτiv αiρεon καi ατi-lv 'oρΘoδoξiα.

.H δrdκρron dφoρd καi oτoδE
dvΘρcbnoυg, πoδ dκoλoυΘoδv τiv
αiρεon ii τr\v'oρθoδoξfα. Aπδ τoδg
αiρετικoδg δλλor εivαr απλδg Θ6μα_
τα καi dλλor Θ6ματα καi θ6τε9 συY_

1:6vωE. "Aλλor, δnλαδri, μ6vov πα-

ραoιiρovιαl, δvδ iλλor nρδτα Παρα-
o6ρovταr καi δoτερα nαραo6ρoυv,
uπλαvδvτεg καi nλαvcδμεvg1,, δπωg

γρdφεr δ dn6oτoλos Παδλos (B,
Τrμ. 3,13). Korvδ δδ 1αρακτnρtoτtκδ
δλωv αδτδv εivαι τδ ndΘos καi δ
φαvατ1σμ6s, μδ τd δnoiα δnεραonf_

ζovταr τig αiρετrκδg τoυg δoξαofεg.
Aδτδ δμ,s αυμβαfvεr, iπεrδr\ oi πf-
στεls τoυs δδ oτnρiζovταr oτδv
dvαλλofωτo Θε6, aλλd oτδv doταθfr
δvΘρωπo. Mδ τδv Ξvτovo φαvατroμ6
τoυg oΙ αiρετrκoi δμoλoγoδv dαυ-
vαfοθnτα τirv dδυvαμiα τδv θdoεcbv
τoυs, noδ pειdζovταl ττ\ δrκfi τoυg
dvΘρcδπrvn δ6vαμn, μd vd στnρl-
1Θoδv.

oi δρΘ6δoξor, dπδ τδ δλλo μ6-
ρog, 61oυv τδ δrκ6 τoυg τρ6no vd
oτι1κovταt dπ6vαvτr oτiv αiβεon καi
oτoδg αiρετrκoι5g. Δd μrμoδvταt oδτε
τoδg αiρετrκoδg oiiτε τoδg δvθρω-
Πoυs τoi κ6oμoυ. Δδv απoδ61ovταr
τis μεΘ6δoυE τoυs. Ακoλoυθoδv
μ6vo τoδg δγfoυg καi δrακρivoυv
πρδτα-nρδτα τirv αiρεon απδ τoδs
αiρετrκo6g. MrooΟv dμεΙωτα τλv
αiρεon δs nλdvn, 3πεrδτ\ δδnγεΤ
oτirv Kαταστρoφir καi oτiv αicbvrα
dπ<δλεrα τolj dvΘρcδnoυ. Aγoπoδv
τoδg αiρετικoδg, θπεrδr\ εivαr παrδrd
τoδ Θεoδ, πoδ nλαvriθnκov, καi
nρoαε61ovταt γt, αδτoδg vd φωτι-
oΘoiv καi vd θπlοτρ6ψoυv oτδ nα_
τρrκ6 τoυg oπfτη πoδ εivαr fi μΙα,
δγfα, καΘoλrκλ καi dπooτoλrκτ\
'Εκκλnoiq θκεT δπoυ βαorλε6εr δ
Χρroτ69, fi δvτωs dλriΘεrα καi 11 ζωri.

zΛ 'Avατoμiα τξq σUμΠερlφoραζ
τδv σUYxρ6vιοv μαξ

τδ γερovτα ΠαToro τδv Aγroρεiτη

},Ζ ψιι,ιlι,τιι( τil ()ι'ιιπεQιφοριi τιilν σηιιε-
Ι\ ιlιι,ι.ilι, iιr,θιlιilπ(l)ν .) Γi'φιlντιιq Eλε^.,ε.

..Oi iλ,θρ(l)π()ι 1λοαr,i,[οντιιι οημιερα &πι\
τi< εirzιlλ[ι:ζ' ιli ilπιlΤεζ Ξεπερνιltrν τα (iριιi
τιlιlζ xιιL ..,(νoνται ι)ιlιlxιlλiεζ. Πρiν ξεxQε-
ιilιlιlιtν τι) εγα. μιη7αι,ημιιι. 7ρειbνιlντιrι τδ
αλλιl. .,oλιr 

οημιεQα ξεπερcιιiαν τcι δριd
Tιl1lq. Aπι\ τα θερμιιlxηπια' πεglα.oιι1-ιε ιiτ|q
()Q|-ι()\,εζ>.

.Ιδοir 
μι[ιι iιρ|ιlτη irνατιlμι[ιr τΠq tιllfrg τιΤlν οr1μιερινιΤlν ciνθριδ-

π(i)γ, Oι (lπιlΙιlι Πν[^.,1lγ11.ι μιt.rlα οτiζ εilxολ[εg τιlι-, πολιτιιlμιιlιr πιlil
ι)r1μιοιiρ^1ησ(tν, διlοxιlλι:ιiι)yτσ'ι, 7ιi.νιlντα'ι. Τα εi1xολιr Εφεραν τα δυ-
ιixιlλα. oi α.γι'ιrει< Eφεριrν τLζ πιi'ιτε:ιg, πιlil πριlερy.ιlνται ιiπι\ τι)ν
.(Xl)τεoιΖ() xιiιiμιιl τ()ι-! Ci\,θQιbπιtιl. (l ilπιlΤιlζ, παρα' τl)ν πqιlιlι)ο xιιi,
τιι iι^.lg()(1 τrig ιlιiγ7ρ()νηζ χ()ιγ(l)νι(/"ζ, μι€νει iiδειιl< xιιi μιιi'λιιrτιl il'νι-
xcινιlπιl[ητοq.

..Ιlιlλλιl[ il.γθοιιlπιlι.,. Eλεγε (l [.εριlνταζ, ..ξιl[rγ 
7ιrlρ[g iδιtγιxιi,

Δι:γ πιιrτειiιltlγ ιiτtjν iiλλll ι(ι)li' Δεr, εχοιlν οιlλλιil]ει τil βα'θυτε9ιl
νιiημιιι τrlζ tι'lrl<. Τιl xιιxil.Ξεxιι,Cι iιπι) τr)ν Eλλειι1,η π[ιiτrlζ οτrlν ιiλλrt
(t'lr]. Oi ιit11ιευιι,ιll iir()οιrlπιlι itμιοιdlι)ι'γ μιε .,,εQε'ζ μιη7ιινεq πιlir
ι.7ιlι'ι, ]τ(/'^.,(l)ιιε\,(r λιiδια. .,Ε7οιlν 

πα^i/(l)ι-ιεγt1 xtιρδιiι. Δι:ν 7"ρt1ιlιμιιl-
;τ()ι()ι-!\, τtjr,zιιρι)ιιl. τιlιrζ. ^.,ι, tΙitτι) [.iιιι;ιrν[Ειlγτ(ιι. p1111r7ιilζ, (iμι,-1q'

['πιi.QΖει Nrl.λ(l πQιlξυμι. Oi δρθι)διlΞοι ii1οιlμιε τι\ 7ιiριοtrιιl' τΠ< εilλιi.-

[iειιι<. Q[ fiilφιιlπιl.Ιιlι ij7ουν τl)γ ε['.,εγι-ιιt. Διlοτι'/d)ζ. 7iiνιlμιι: τt)ν
εi'λιi1'iειιι xιli δi:ν d7ιlμιι: xι-ιΙ τηr, gir^,l('1,g1g'. ",Ετοι. τι), πρri...,μιrιτrl. ^,[γιl-
\,τ(iι χειQ(iτεριl','. Aλtiθεια. πιilq μιπιlρεΙ xιtl,ε|ζ νι). E1ει k\α'γixιi.. (iτα'ν

δι\ δ[δει Lιετ(ιφι}()Lxι]q ι)ιιιιrτιiιrειζ ιiτη ξι'lil τιlιr: .FΙ (iποιrr εir^.,ι.γεια.'
(iιiιl xι iiν ..ilπιl/,ρι:ιilνει'', |i'γ μπoιlεΤ νd. ιiιn.,xρι()εΙ 1ιε την iιρετη τ11;

ι.i'λιi[Jι.ιιl.Ξ. ^.lιιr τilγ ilπιliιι [l Γεφιlντιrq Eλεγε: ..M(ιl 
γιrlιrixιl' πιli' ι7ει

εi'}"ιl.l.}ειιι ιj'ξ[ξει πευιιlι-lιiτερο απι) τrlν εLxιiγcι μιιιi.q fι^.,i.,'., ^.,ι(Ιτ[

ι.iνιl'ι ξιrlγτιινti'', oi, iiνθρ(')π()ι με πα.γαlμilνε< z,ιl.ρδιε< δεν μιπιlριlι1ν
ι,iι εiνιιι εilλαβεΙ<. .Yπιiρ7οιlν 

δμιιrlq xιl.i, οi iEcrιglειlειζ τιilι, ε['λιι{.iιΤlν

iινθριilπι'lν. Εiνιιι τιl xιιλil προ[υμιι. πιltl μιπιlοι.Ι γiι tι'ιιιbιlε:ι (iλοιrζ

11l1rq iiλλι1ιrq, οtμιφιrlν(ι [l.s τr) δια{lε[iιι[ιιlιit1 τιl[r ιi.πιlοτιiλιlιl ΙΙιl.i'λιlιr:

"Ιν{ιxριl. ξιiμιη 6λιlν τι) φιiοιi.μιr tιlpιιlΙ" (Rιλ. 5.9).

[Ιgιiγμιιιτι. μi. μιιxφi1 πιlιiιlτ11τιι ιl,πι) πριlli'μιι μιπιlρεΤ xιrνεiξ νι).

ξ1rμιιilιlει μιεγιl.λr1 πιloιiτητι/, \ilιιlιιιοι-l. .,Ετιrι, xιιt λi^.,1,. εilλcrl-jεΙζ
iirl()Qιιlπιlι 1,ιε τι) πιιριiδι:ιγμια τηq xιιτ(l. Xριοτil [ι,lt.1g τ()ι!ζ ιιπ()ιlιlι-lt,
ι,iι iπηρειiιτοιlν xιri πιlλλιltlq ii.λλoιlζ, ιli ilπιlΤιlι ξo[t1, διιtφιlρετιxιi.
-,Ε7ιlιlμιε πιlλλα JΤ(Ι,ι)σι)εi^,lιι(ιτ(ι ι:irοεl]Φr, 1ριιττιανG;ν, {)ιtξμ^.,1,lι, xιrI
μιt1τευιιlν, πιlt' θπηQειrυιi'γ θι.τιxiι ii1ι μι(lr,ο τιlilζ ιrιlξιl^i/Oι!ζ xιιi τι).

πιιιδιιl. τoι]ζ, αλλι) xιιi, τι\ εilρυτι:ριl ιllxιlγενει'cl'xtl xιl'ι χ()LY(ι)\,[χ(i

τ()ι!ξ πεQι[tιiλλον.

9\αΠo
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Ι() (ιΠ()φ(ιolΟΙΙK() ξε.'iι.ημα
.Ι.lιι, 

Ι.'ιl,\.\ 1(ι\. ι t,()

6λε19 vα oωoεrζ ,η,
ψυx4 σoU καi vα

κερδioεlg τηv αicbvrα ζωη; Απo-
φαoroε dπδ τcilρα v' dλλαξεlζ Πo-

ρεiα. 
.Yπερvfκηoε τηv τεμπελια

σoU, καvε τδ oημεio τofi σταU-

ρoli καi π}q μδ θερμη καi πioτη:
,,Eiq τδ civομα τoo Πατρδg κα)
τoi Yioo κd τoi ,Aγioυ Πνειj_
ματoζ. 

.Aμfu'..

Δδv κατακτd. καvεig τηv
πfoτη μovo μδ ειioεβεΙg στoxα-
oμoυg, dλλα κυρiωg μd αγωvl-
oτrκη πρooπdθεrα. Δδ μαq μα-
θαivoυv oi λ6ξε19 καi oi θεωρiεg
τi εivαr δ Θε69, dλλd η θμπεrρiα
τηq ΠvεUματιKηq ζωηq. Πρ6πεl
v' dvofξoυμε τδ παρd'θυρo, YΙα
vd μπεi μ6oα δ δρooερδg d6ραq.
Πρ6πεr vα βγoυμε iξ,, γrα vα
μαq λofoεt oτδ φδg τoυ δ iiλrοq.
Πoτδ δδv μπoρoliμε vd. φταoου-
με σ' Ξvα oκοπδ, δ.v καθ6μαoτε
oτηv ηoυxfα μαg καi περrμεvoυ-
με, λεvε oi δγιor Πατερεg. 'Αq

γivει παρdδεtγμα μαg δ iocυτog
υi6g' "Καi αvαoτdg fiλθε Πρbζ
τδv πατερα αι}τοo". (Λoυκd
15,20).

Mπoρεi vd 'oαι xωμ6vοg oτα

γηlvα πραγματα καi δλυooδεμε-
voq μ' αιiτd. Ποτδ δδv εivαr
dργα. Δδv γρdφτηKε, xωρiq λoγo
oτηv Αγiα Γραφ4, δτι δ Aβρααμ
flταv δβδομηvτα πεvτε μlovδv,
δταv dvαxιbρηoε dπδ τηv πατρf-
δα τoυ καi δτr δ θργατηg πoli
6ρ1εταl τηv δvδεKατη δρo, παiρ_
vεl τδ iδro μερoκd"ματo μ' αtτδv
πoυ 6ρxεταr τηv πριbτη.

oιiτε πdλl εivαr oωoτδ vα
vομfζεrg πδq εiναl πoλli vωρig.
Mfα πυρκαΙα σ' Evα δdoοg δδ
oβηvεταr oτδ πi καi φi. Θα tiθε-

λεq dληθεrα vd δεig τηv ψυxη
ooυ vα καταoτρ6φετα1 καi vd γf-
vετα1 παραvdλωμα τηg φωτrdg
τoυ κακοtl; Krvηoου λoιπδv μ}
δραoτrylroτητα.

Απδ τoτε πoυ βαφτfoτηκεg,
&vελαβεg τηv liπoμlεωoη vα πo-
λεμαg θvαvτiov τδv d6ρατωv
ixθρδv τηζ ΨUΧηζ σoυ. Tδv
dγδvα αιiτδν dvαλαβε τov 6oτω
καi τcbρα. Αρκετα δioταoεg. Bυ-
θloμ6voq oτηv dδrαφoρiα καi
oτηv τεμπελια. iφηoεg πoλιi
καlρδ πoλυτrμo vd παεl Χαμ6-
voq. Γt' αtτδ πρ6πει vα ξερεrg
τofiτo: Tηv καθαρ6τητα πoυ
πηρεq μδ τδ βαπτroμα τηv &φη-
oεg vα πoδoπατηθεi καΙ vα λε-
ρωθεi μδ τδv πrδ oiκτρδ τρoπo.
Σηκιο λorπδv θπdvω! Kdvε τo
δμ,q YρηYoρα, xωρiq dργoπορiα.
Mη, dvαβαλλεrg τηv dπoφαoη
σoυ "για τδ d,π6γεuμα,, η "γld
αiiρto" η "για τ6τε πoυ, δπωg
λεg, θα εiμαr Ξτorμog, dφori τε-
λεrιiloω ΠρoηYoυμεvωg τη δoυ-
λεtα πol) 6xω". Tδ διαoτημα πoυ
θα μεooλαβηoεr μπoρεi vα 'vαl
δλ6Θριo.

',oxr! Aιiτη τηv δρα, αriτη
τη οτrγμη πoυ πΦεq τηv dπο-

φαση, δφεiλεrg vα δεiξειg
3μπρακτα δτr απαρvηθηκεq τδ
παλrδ iγcb oου καi δτι δρxroεg
τιbρα μiα καrvουργrα ζωη' μδ
καtvol.iριoυg oκoπoυg καi v6α

μoρφη. Σηκω' λοrπ6v, xωρig φο-
βo καi π69: Krlρrε, βoηθηo6 με vα
dρlfαω τcbρα. Boηθηoε με! Γrατi
αιiτδ που ypεlαζεταr πρiv dπ'
δλα εivαr η βoηθεια τoil Θεου.

Προγιilρηoε οτηv καtvοιiρrα
σoυ &πoφαoη καi μηv κorτd.g

ξαvα πioω. Tδ παθημα τξg γυ-

vαiκαg τotj Λcbτ, η δπoiα dγrvε
oτηλη δλατog, d,πoτελεi γlα μαg
6vα oπουδαio μαθημα (Γ6v.

19,26). ,,Exεrg .d.πεκδυθεi τδv
παλαrδv dvΘρωπov". .Αφησε Kα-
θετΙ τδ δrκo τoυ. .,oπωg δ Αβρα-
αμ, d.κoυoεg τη φωvη τou Kυρf-
ου: ",Eξελθε iκ τηq γηq ooυ καi
iκ τηg oυγγεvεiαg σoU καi iκ
τοil oiκoυ τoιi πατρog σoU καi
δευρo εig τηv γηι ηγ &v oοi δεi-
ξ," (Γ6v. 72,|\ Πρδq αriτη τη
xιbρα πρ6πεr dπδ δδ καi πdρα vα
κατευθυvεrg δλη oou τηv πρo-
σoXη καi καθε ivεργεtd ooυ.

Πρδτo βημα' η διαπfoτωση
καi παραδoxη τηg dvθρcilπlvηg
dvεπdρκs1αq.

oi .Αγlor πατερεg εivαr oυμ-
φωvol o' αiτδ τδ oημεiο: Aυτδ
που πρδτα πρδτα πρ6πεr vd
6xεrg oτδ voiτ ooυ εivαr vα μηv
θμπιoτευεoαl πoτδ καi μ} καvε-
Vα τρ6πo oτδv δαυτ6 σoυ. .o

αγδvαq πoυ &vαλαμβdvεrg τcbρα
εivαr iξαrρετικα δυoκoλog. oi
δυvdμεrq ooυ εivαr dvθρrilπrvεg
καΙ γt' αiτδ παρα πολυ dvεπαρ-

I



tl
κεΙq γrd vd τd βγαλouv περα o.
Eγα τ6τorο &γδvα. ,Αv oτrylfζεoαr
μοvdxα o,αιiτεg, γρηγoρα Θα πε-
οεrg κd,τω oτη γη καi δδ θα 

.xεrg

δρεξη γδ ouvεxioεrq τηv παλη.
Movdxα δ Θεδg μπορεΙ r,α ool]
δcboεr τηv θπlθUμητη viκη.

Tδ vd μηv θμπroτευομαoτε
τiq δrκ69 μαg δuvαμεrg απoτελεΙ
γrd πoλλotg μiα μεγαλη δυoκo-
λiα καi Evα ooβαρδ iμπoδro απ.
τηv iδrα τηv dρxη τξg πνευμα_
τtκξq ζωηq. Aιiτδ δμ,g πρεπει
vα τδ ιiπερvrκησoυμε. γιατi δια-
φoρετrκd δδv ιiπαρyεt καμrα
προoπτrκη γd προyωρησoUμε
παραπ6ρα. Γrατi πδq εivαl δυ-
γατδ vd δεγτεi Evαg ivθρωπog
oυμβouλδq η βοηθεrα, δταv voμf-
ζεr πδq τd ξ6ρεt δλα, πδg εivαr
oδ θ6oη vd τd κατoρΘcbvεr μ6vog
τoυ δλα καi δδ μlειdζεταr Yt,
αιiτδ καμrd, liπ6δεrξη θκ μ6ρου9
τδv iλλωv; Aπδ Evα τετoto
τoixο αιiτdρκεrαg δ}v εiγαι δu-
vατδ γd περd,ooυv φωτεrviq
dκτivεq. "oιiαi oi ouvετoi iv
δαυτoig καi ivcilπrοv αιiτδv θπι-
oτημοvεg" φωvdζει δ προφητηg
'Hoαiαq (5'2L) καi δ dπ6oτoλoq
Παι}λog προτρεπει "]li γΙvεoθε
φρ6vιμoι παρ' 6αυτoΙ9" (Pωμ.
L2't6). .}Ι 

βαolλεiα τδv oσραvδv
dπoκαλυπτεταr oτolig &πλoυg
καi ταπεrvoιig. Σε 'κεfvoυg δμωq
ποιi θεωρoliv τδv δαυτδ τoυξ
oοφδ καi Eξυπvο .dπoκρυΠτε-
1q1" (Mατθ. 1L'25),

,,Exoυμε λolπδv Χp6οq vd
φροvτiοoυμε μδ θπrμελεrα vα
dπαλλαγοuμε dπδ τηv δπερβo-
λlκη θμπroτoοuvη πoυ ixoυμε
oτδγ θαυτ6 μαg. Eivαr β6βαια το-
σo βαΘrd ρrζωμdvη μ6oα μαξ'
δoτε δδv παρατryloι}με πδg 6xεr
κuρrειioεr τηv καρδrd μαq. Kαi
δμ'q η dvαζητηση τηξ iκαvoπoi-
ησηξ τof δαυτου μαq καi η φr-
λαυτiα μαq εivαl η αiτfα τδv δυ-
oκολrδγ πoli oυvαvτotiμε, τηg
αvελεuθερfαq μαg κd,τω dπδ τηv
nfεοη τδγ παθδv καf τflg dvηoυ-

xf αg μαq. Παρατrylηoε λolπδv
πρooεκτtκα τδv δαυτ6 σoU καi
θα δεig πooo εioαr δεμ6vog oτd
παΘη καi τiq θπrθυμiεζ σoυ. .}Ι

iλευΘερiα σoU εivαr &λυαoδεμ6-
ι-η καi δτot περπατdg odv αixμd-
λωτog απ, τδ πρωi δq τδ βρdδυ.
..Tωρα θα δrαβdoω τηv θφημερf-
δα,,. .,Eτσι dπδ oτrγμη οδ oτrγμη
oi τυλiγoυγ δλo6vα πlδ πoλli τd
δεoμd τflg dπαox6ληoηg μδ τδv
iαυτo ooυ. Δδv εivαr dvεξηγητo
λorπδv, γrατi εioαr d.vrκαvοπoiη-
τoξ καΙ γrατΙ παρoυorαζεoαr
&vuπ6μovοq η θυμιilvεrg μδ τδ
παραμrκρ6, μoλrq παρouoιαoτεi
κdπoto 3μπ6δrο oτηv πoρεiα ooυ.

Παρατrylηoε oτd βdθη τηq
iiπαρξηq σoυ. Tδ iδro θ6αμα θd
δεig. ΠαρατrylεΙq πlδ εiiκoλα τηv
καxεξiα ooυ, δταv oi &λλot δrα-
φωvoι}v μαζi ooυ. ',Eτοt dπoδεr-
κvιiεταl, δτl ζoιiμε oδ κατd.σταση
oκλαβrαq. Kr δμωq η Γραφη βε-
βαrcδvεr "oδ τδ Πvευμα Kuρiοu,
θκεi θλευθερiα" (B, Kορ. 3, 17).

Πδq μπορεi λoιπδv vd Πρo-
6λθει κατr καλδ dπδ Evα τ6τoto
iγδ πoli περroτρ6φετα1 Yfρω
d.π, τδγ δαuτ6 τou; Δ6 μαg δδωoε
δ Kυρroq ivτoλη vd dγαπουμε
τδv πληofov μαg odv τδv δαυτ6
μαq καi τδ Θεδ πdρα πd.vω d,π,
δλα; Tδ καvouμε δμωq αriτ6; Δδv
κατ6xεr dvτfθετα τη oκ6ψη μαq
κυρiωg τδ δrκ6 μαζ σUμφ6ρov;

,,o1ι! Πρ6πει γd dπoκτηoεrg
τηv πεπoiθηoη πδq τfπoτε τδ
καλδ δδv μπoρεi vd πρo6λθεr
dπδ o6γα τδγ iδro. Kr &v dκ6μα
ouμβεi vd oorj iρΘεl xωρiξ δlκη
σoU Πρooπdθεrα μiα καλη oκ6-
Ψη, τ6τε γvcbρrζ6 Τo, πδξ δδv
πρo6ρxεταr dπδ τηv πηγη κdθε
dγαθou. Eivαr δδρο τοιi ζδvτog
Θεoo. Tδ iδro oυμβαfvεr καi μδ
τηv πραγματoπoiηση τηq καλξq
oκ6ψηg.

Δδv 3vεργεiταr μfα καλη
πρdξη μδ τiξ δlκ69 σoU δυγd-
με1ξ' aλλd εivαr δδρo τηq Παvα-
γiαg Tρrdδog.

KATAKPΙΣH

xΕiπε δ dββαs 'FΙλiαg: ..Εiδα 
θγδ

κ6πotov vd βdζεr κdτω dnδ τλ

μαo1dλn Evα δo1εio κραoi καi
γrd vd καταlo1Οvω τoδs δαiμovεg
δτr fiταv θvτιinωοn nλαvερir (κoi
δ1r πραγματrκf), λ6ω oτδv dδελ-
φ6:-Κ6vε dγ6πn καi oriκωαιi τo
αδτ6. Kαi μ6λrs oιiκωοε τδ θnα_

vωφ6ρr τoυ, dπoδεf1θnκε δτr δdv
δnfrρ1ε τinoτε κ6τω dπδ τι\ μα-
o1dλn τoυ. Aδτδ τδ dv6φερα μd
τr\v iwotα, δτt καi μδ τd iδlα oαE
τd μ6τrα δv δεΤτε κdτl i\ dκo6oε-
τε κdτt, μirv τδ ntoτι1ψετε. Πoλδ
περtoo6τερo vd nρooι11ετε τoδg
λoγroμoιjg, τig oκ6ψε19 καi τd
voιiματq γvωρζovταs δτr oi δαi-
μovεs τd oπ6ρvoυv αδτd oτλv
ψυXi, Yld vd τi δrαoτρ6ψoυv,
δoτε vd oκ6φτεταt αδτd noδ τir

βλ6nτoυv καi γrd vd dnoμακρ6-
voυv τδ voδ dπδ τig δμαρτfεs μαs
καi dπδ τδ Θε6,,.

xΡ<bτnoε ivαs dδελφδs τδv dββδ
Πorμ6vα: ..'Εdv δδ κdπolo σφdλ-
μα τoδ dδελφoδ μoυ, εivα καλδ
vd τδ σκεπ6σω,,; Kl δ Γερovταg
dndvτnoε: ,..,oπolα δρα oκεπ6-
σoυμε τδ oφ6λμα τoΟ dδελφoΟ

μαg, oκεπdζεr καi δ Θεδs τδ δrκ6

μαg. Kαi δnotα δρα Θd φαvερcδ-
σoυμε τoi dδελφoδ τδ oφdλμq
Θd φαvερrboεt καi δ Θεδs τδ δl-
κ6 μαg,,.

xEiπε Ξvαg dββαg: ..Mitv 
κατnγo-

ρετs καv6vα. vd λ69: .o Θεδs
γvωρζεr τδv καΘ6vα καi vd μir
oυμφωvεTg μ, αδτδv noδ κατnγo-
ρεΙ. vd μr\ 1αiρεoα noδ κατnγo-
ρεΤ αλλd oδτε καi vd τδv μroεΤg.
Aδτδ εivαr τδ v6nμα τoΟ vd μirv
κρivoυμε,,.

ffi
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. /l δοιog Mελ€τιιlg (xατα x6ομoν .E,μιμια-

v νoι'ηλ) γεγγηθηxε οτη Λαρι\o τΠζ Pο-
}g1l μιετσ,ξυ τιilν θτιbγ |]15-17ι]0 απo τιroπανηδεg
xcιl φτιιl1oυq ^.,11γgΙζ, τιiγ Nιxιlλιro xαl τηγ Σταpια-
τlα, ιli δπoΙoι δμιιιlq fiταν πλιlυoιoι οε εil^.,ενιχα

αiοθημιατα, ανατρεφoνταg τ(l παιδi τoUζ ..iν πιιι-
δε(,q xαL γoιlθεοlφ ΚιlρLιlιl''.

Tα παιι)ιxα τιlιl 1ρoνια λo^.,1g τiq τoιlQxιxΙ1ζ xα-
τι)χfrζ, xιrθιi;ζ ι\εν tlπΠQ1αν ο1oλεiα xαL τa πεQLσ-

οιlτερcr παι<)ια Eμιεναν α^.,ραμιμιατcr, ilταν πoλυ δi'-
οxιlλα. Στιi νirρθηxα τfrζ "Εxxληο|cιg i:μιrθε γα δια-

[3iιEει xα| γiι γραφει μελετΦνταζ τηγ "oxτιilη1ιl xιι[
τιi Ψαλτηρι. Παραλληλα E[3oοxε τα πρ(lβατιr τoι-l

πατερα 1O1l μι€οα οτιi iiοιl1ιl xcrl ^.lσληνιιl περι[3αλ-

λoν τηq θξoxηE πQOσει!χομιενιlg xcrL εilχαριοτιilνταq
τ(lν Πλαοτη xιrl Δημιιιlιlρi/ιi για 6λα τd xαλα μιε τα.

δπoΙcι iπρo|xιoε τoγ xοομιl.
.,oοo 

μιεγαλι'lνε, τ(lσo πι(l πoλυ διαπ[οτιιlνε δτι
τ(lγ σιn.,χινoι-lοε η ξιυη τηg αφιεριbοειιlζ. Γι' αi'τ(l xιι|

[3ρnxε Eναν xαταλληλο τιiπo' δπoιl θα αοxητειlε.
Mεοα οτα βoιlνα, π€γτε περ(,πιlιl 1ιλιoμιετρα μι(Ι-

xριir απιl τ(l 1ιυριo, xρυμμενη μιεοα οτα διiοη ilταγ

μι[α τoπoθεο|α xαταλληλI ^.,Lα ηοιl1i,α xαl πρoοευχη.
Ei1ε dxoυοει δτι παλαιιlτερα οτιl iι\ιo μιεροg ξoι-lοε
xαπoιoζ μιlνα1og αοxητηζ ο€ Eγcr λιiφιl θxεi xιlγτα,
πιlυ μιε1ρι οημερα εiγαι.i/γ(ι)στ6ζ ιi;q δ βουνcrρoζ Tιlιl
xαλo^.,gρρυ. .,oλεg αilτεζ ιli παρcιοτα"οειζ φιlυντιιl-
οαν μιεοα τoιl την οπLθα Vα ^.l[γgι μιoνcr1oq, iπιβεβαι-
ιilγoγταζ το τρoπαριo τΦν αναβαθμιΦν: ..ΓιlΓq i()ηlΙι-
xι>[,ζ Ειυfig μιαxαρ[fi ioτi θεlxιρ ε1lιιlτι πτεglιlυμιt-

νOLζ''.

Kαπoια μι€ρα, xαθιbg [3qιοxoτcrγ οτα. μιερn ιtilτiι.
ε1δε απεγαντ[ τoιl φι.ilg, οαν φλoγα λαμπαδιrζ' πιli'
Eφε^.,γε oτη Q[ξα δνoE ι)ενδρoιl. Φθανιlνταg θπl τ(l-
πOι', εiδε xατιυ απo τ6 δενδρο μιLα βυEαντινη εixι)-
γα τiζ non61.1[αE. Tnν αoπαοθηxε xcιι αρ1ιοε να
πρoοεil1εταL σ' αiτην. Tηγ iδια γυxτα εiδε oτιlν
iiπνιl τoιl δτι βQεθηxε xαl παλι οτo δαοιlg, xι-lντα

οτηγ εixoνα τηζ Παναγlαq' η δπoLα τoιl ilπεδειξε
Elνα μiριlζ, ^/Lα να οxαψει xα| να βρεΤ xαπιlιoγ θη-

οαυρo.",oταγ Eυπγηοε τo πριυ[, ΠΠ^.,ε οτ(l οιl^/χεχQL-

Ιι.()ilδιιε.Ζ. \ι.zτqι'(llslι. lΙtlxιιι

. 

Ι ι. 1.lci M ιtι, ιi Π r ιι,ι ι^,, [ι ι ζ 
. 
Υ ιt' ε ι, li Ξ

μιενO μιεριlg' πριlοxυνηοε τηγ Mε^.,αλιixcιρn xα[ oQχι,-

οε γα οxiι[3ει οτιi ιrημιεΙo xiιτι'l απιi τηγ εixoνα, δπιυζ
εi1ε δεΙ οτ(l iiγειριl. "ΕxεΙ [tρnxε τ(lν θαμμιεγo θη-

σcΙι'Qι).

Aμιεοιιlq yιιριlilμιενoq αλλα xcιL σι!^i/χιγη|.ιενιlg

πt^/ε οτ(lγ τ6τε Mητριlπολi,τη Ρ6διlιl "ΙιυαxεLμι xα[
πΠQε εilλoγ|cr, ^.,ιit γα ξεxινηoει τ(l xτLοιιιo δγ(lq Nα-
ιlι-l. Στην iδfα cιilτη βQηxε σι'ι.ιπαQαοτατεζ τιlυζ xα-
τιl|xoιlζ τoι-r /ιι)QιO[l τηζ Λαρδιlι', ιli δπoΤoι με
iνθιlιlοιαομιιi xcιL ξηιο πριlοφερOγτ(Ιζ βθελoγτιxη
θQi,αοια βoηθηoαν ιττηγ δοιl πιιl ^.,ρn^.,ιlρr| iιπιlπερα-
T(ι)σ1,] τιlι-l Nαoι-l,

.o MητριlπoλLτηg gil/.αριιlτnμιενιlq απ(t τηγ πQo-

οφιlρα αλλ(r xα[ τιiν ξηλο xαi τtiγ εilοεβεια τιlιl
^Εpιμιιινoιlηλ' τ(lν χεtQOτOγεΙ "Ιεριlμι(lνα'1ιl δlνoνταg
τOι' τιi δνομια Mελετιιlg xαL xriθιιlτιιlγταζ τOγ
"FΙ^.,ιlυμενo τΠζ t'πo iδQιlοιγ Moγt.lg. 

.o 
x(lιlμιog δΞιr-

xoλoιlθεΤ να βonθαει. 
.o Ncr(lg τελειιi;νει xαl αφLε-

ριbνετιrι oτηγ Πανα^.l[61 μιαg εxπληιlιbγoντcrζ τιiγ π(l-

θο τηg γg ilμινεΙτιιι xα| γα δoξoλ()..lg1..,' νιr7θημιερoν

τo iiνιlμα τoι-'ΤQιαδιxοιr Θεο[l ιrτ(l μιεριlg πιlυ η iδια
διαλεξε.

.o δοιιlg Mελετιιlg σι'γχεντQιδγει στη Mογη
δλο xα| περιοοιlτερο x(lομιo. Γρnγορα απoxτex, φη-

μιη &^.,[oυ ανι\ριig. Προοευ1εται αxαταπαιtστα.
Boηθei i'λιxα xcιL πγει'μιατιxα iiοoιlζ 61oι'ν ανir..,14η.
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.Ωg xαλog δια1ειριοτηq xα[ oizor,ιiμιoΞ τι'^.,7α'νει τfrg
θμπιoτoουνηζ τΦν oυγ1ιl]Qιανιτ]\,τoιi. oi oπoΤoι διυ-

ρ[ξoυν οτη Moγη βεl,αλεΞ πεοιoι'o[εΞ μιε xτη1.ια-
τα.,,Ε,τοι η Moνη oιγα σι^,α iιπozτΟ. διz"li τηζ πεQι-
oυo[α.,Ε,πLoηE xτLξει ξεγιi;ι,ε < zιι.t φιi'ιlΞεl,εΤ ανθρω-
πoυE πoυ Exoυν &ναγxη. Δε[7r,ει cιr,ι'τοz.Qιτη &γαπη
ο6 δλoυg d,γευ δριυν xαt οιl[ι,;l,. Σι'^,,7ρoνιυq με
&,πλ6τητα ουμβoυλευει' γoι'θετεΙ zcι[ oδη^,εΙ πoλλ69
ψυχεζ οτ6 iερo μυοτr1ριo τr11 

.ΕΞιlμιoi.o^.,ηοεωE. .rΙ

δ,γιoτητα τoυ φαLνετcιι θτ[ot]: ;,'cι[ oε περιπτιilοειE
&oθενΦγ dxoμη xα(, δαιμιι-l\,ισιιεt,(,)\,πoυ τoιig EφεQ-
ναν &πo διαφoρα μιερn τo[' ι,ηoιoi' xα(, τoυg 6δεναν
οτo τoμπρotixι, (ει,α 7οι,τ9ο z'ogμιo δενδρoυ). Nη-
οτει]oγταg δ iδιo<. τoυ: μιιi,oι-'οε για την θαυμα-
τoυργιxη θπ[δραoη Tt.iΞ ι,ηοτε[αζ, τoυg διαβαξε dπo
τo Ψαiιτlρι xα[ με τoν τρoπo αυτo θεραπειioνταν.
Κατ6πιν τoιig μιλoDοε για την Θε(,α Koιγωγi,α xα[
τoυg νουθετoDoε ουμβoυλειjoγταζ τoυE να πρoο6-
χoυν να μnν &μαρτανoυν.

Axoυραοτog γυριξε τa xωρια xαt θξoμoλo-
γoΟοε. ',Eλεγε oτig γυναixεg να &πoφευγoυν νd
E1oυν οxθoειg μ6 τoυρxoυE στQατιΦτεg. Αtτol δμωζ
δταγ τo 6μαθαγ δργιομ6νoι πfrγαν οτην Moνη για
να τ6ν oυλλαβoυν xαi να τoγ οxoτιilooυν. Aλλα η
Παναγiα τoν πqooτατευoε xαL τoν φιiλαξε φρoντi-
ξονταg να λε[πει &πo τ6 MoναστflQι την δρα πori
θα 6ρ1oνταν o[ τoδρxοι.

.FΙ δolα ξωη τoi παπα-Mελ6τιoυ, δπωg ουγηθι-
ξαν νd, τoγ λ6νε, συνoδεtτηxε &πo πιxρo θdνατo.
Συxoφαντηθηxε &διxα πιbg διατηQoυσε οxdοειg μ6
μ[α &qρωστη γυναΤxα. Δ6γ πρoδωοε τoγ ουxoφdντη
τoυ, d,xoμη xα[ δταγ &πoλoγηθηxε μπρoοτd, οτoν
Δεοπ6τη τoυ. Aπo την μεγαλη τoυ δμωE θλ[ψη ξε-
ιpυxηοε λLγη ιiiQα μιετα, μπρoοτα oτd, ματια τoδ
txπχηxτoυ Mητρoπoλ[τη, δ δπoiog λυπημ6νoE γιd
δοα τoi oυν6βηοαν Exλαιγε ξητΦνταg oυγxιilQεση
για τd πιxρd λoγια πoυ τoδ ε1πε.

Aφoδ π6ραοαν τρLα 1ρονια &πo την xolμnοn
τoυ, iγινε η &ναxoμιδη τιδν λειιpανων, τα δπoΙα
εtjωδiαξαγ. oi χQιστιανo| πfrραν δ,τι μπoρo0οαν
&πo αrjτα γιd, εiλoγlα oτα οπlτια τoυζ. Στην Moνη
παρεμεινε η &γi,α Kαρα με τ(,g δλενεg τΦν xεριΦν
xαiτigxνfrμεg τΦγ πoδιΦν. ΦυλασσεταL μ6χQι οημε-
Qα δE θηoαυρog πoλriτιμog xαl δE πη^/η εilλoγlαg
τΦγ μoναξoυαΦν πorj θγxαταβιotlν οημεQα οτην
Moγη (15 οτ6ν &ριθμo) &λλd xαL δλων τιbν πqo-
οxυνητιilν πoιi Eρ1oνται να πρooxυνηοoυν οτo ν6o
πεgιxαλλfr Nαo πori τιμdται οτo δνoμd τoυ xα[ βρi-
σχεται xoντα oτα ν6α xελλια τΦν μoναξoυoιilν.

.o δοιog Mελ6τιog
.H 

μνημη τoΟ θν &γ(,oιg πατq6g iμΦν δoi,oυ Mε-
λετioυ ioρταξεται xαθε xρoνo μd iδιαlτερn μεγαλo-
πρεπεια oτ*g 12 Φεβρoυαρ[oυ, μαξι με τ6ν i,γιo Mε-
λdτιo θπlοxoπo Αντιo1ε[αg.

,,,,oσLε Mελ6τrc, Κτ[,τoρ τfig .ΙερdE Moνη7 Πα-
ναγ(nE .YιpενfiE, πρΕαβευε 0π6ρ ftμων τdlν d,μαρ-
τcυλιTlν',.

,,.,Ε,xαμεg θαiματα πoλλα, xt 6ooι τα μελετη-
σoυν, μ6 εtλαβεια την Παναyια xι Εo6 θα προoxυ-
νησoυν''. (δloτιxo τotl μαxαριoτoi AQχιμ. Xρυοo-
οτoμoυ Moυοτd,xα).

KATAΛAΛΙA

1. Eiπε δ δββαs TrΘ6ns: uΠρoτrμ6τερo εivαr vd
τρ<δεr καvεig κριiαg καi vd πivεt κραoi παρd vd
τρrilεt τig o6ρκεg τδv dδελφδv τoυ μθ τiιv κατα-
λαλ16,.

2. Εiπε ivαs γ6ρovταg: uas dnoκτriαoυμε dγdπn.
is dπoκτιiσoυμε oυμπ6vrα γrd τδv πλnofov, δoτε
vd δπoφr5voυμε τir φoβερι\ καταλαλd καi τδ vd
καταδrκdζoυμε κdπotov λ vd τδv θξoυΘεvcδvoυμε.

ns βonΘoiμε δ ivαs τδv 6λλov, odv vd εivαr δr-
κ6 μαg μ6λo9, γrατi dψαoτε μ6λn τoi iδioυ ocil-

ματos, δπωs λ6εr δ Aπ6oτoλog. δλoι dψαoτε Evα
oδμα καi δ καΘ6vαs μαg εivαr μ6λos τoδ ocδμα-
ToS, oτδ δπoΤo dvιiκoυv καi oi δλλor δs μdλn
(Pωμ. 12,5). Kαi δταv πdo1εt ivα μ6λo9, αυμπd_
σxoυv δλα τd δλλα,.
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Σ :ιlμα ri.;iΙ:ου 
.Γριlγ,o,,',..

. 
Γ) Koιμητηριακδg vαδg oτδ Γεvvαδι, αφιε-
\_,, ρωμεvog oτηv Aγiα Avαoταolα τη Pω-

μα[α, παρoυoιαζει lδιαiτερo αρχαιoλoγικδ καi εκκλη-
oιαoτικδ εvδιαφερov. EΙvαι xτιoμεvog επαvω οτα
ερε[πια παλαιoτι1ρoυ vαoΟ oδ τoυλαXιστoV τ6ooερι9
olκoδoμικδg φαoειg, απδ τηv παλαιoχριστιαVικη πε-

ρioδo μεχρι καi τδ .19o αlΦvα. Στηv παλαιo1ριoτιαvικη
περloδo αvηκoυv τα διαφoρα μαρμαριVα αρXιτεKτo-
vικα μθλη oτδ εξωτερικo τoυ vαoU. Kατα τηv [ππoτo-
κρατ[α o vαδg απoκαταoταΘηκε καi ξαvαxρηoιμoπoιη-
Θηκε. Tηv '(δια περloδo εvτoιxlοτηκε oτηv πρoooι!η
αvαμvηoτικη πλακα με δμβλημα τηq ταξηq καi τδ oiκo-
σημo τo0 μεγαλoυ μαγισΤρoU orsini, πoυ πιΘαvωg
πρoδρ1εται απδ π0ργo αρ1αloυ καoτρoυ.

Γυρω απδ τδ χωρo τoΟ vαoΟ βρloκovταv καπoτε
oπ[τια τoΟ 1ωριoU. Tδ 19o αiωvα αρxιoε η μεταφoρα
τoΟ oiκιoμoO oτη σημεριVη τoπoθεo[α καi oτη oυvθ-

1εια δγιvαv τα Koιμητηρια,
.o vαδg εΙvαι μovo1ωρoq μο διαoταoειg εoωτε-

ρικδg 10μ. μηκog καi 4μ. πλατog.',Εxει δυo αιpΙδεg καi
εξι αvoiγματα (δυδ πoρτεg καi τεooερα παραΘUρα).

Tδ εlκovoγραφιKo πρoγραμμα: Movαδικδ εvδια-
φ6ρov παρoυoιαζoυv o[ αγιoγραφiεg τo0 vαoΟ. 'Εoω-

τερικα εΙvαι καταφoρτoq μδ τoιXoγραφlεq, πoυ 1ρo-
voλoγoυvται γ0ρω oτδ 1B00. Xωρ[ζovται oριζovτια oδ
τρεΤg ζΦvεg, Στig δυδ πριΙτεg δ1oυμε ζωγραφιoμθvα
oτηΘη αγ[ωv καt oτηv τρiτη oλooωμoυg αγ[oυg. 'Eπi-

οηg 0παρχoUV αγιoγραφiεg μδ τα Θα0ματα καi τα Πα.
Θη τoΟ Xριoτoυ, τδv B[o τηg Παvαγιαq, τδ Δωδεκαoρ-
τo, τη Δευτθρα Παρoυolα καi τα μαρτ0ρια τηq αYiαq
Avαοταolαq τηq Pωμα[αg.

Σ0μφωvα μδ τδ .Bιoq καi πoλιτε[α καi μαρτυριov
τΠq αγiαq .ooιoμαρτUρoq Αvαoταolαq τηq Pωμα[αg,,

τoU ΣυμεΦv Mεταφραστη, η Avαoταolα καταγoταv
απδ δπιφαvη oiκoγεvεια τηg Pιbμηg. ',Εζηoε τδv 3o

μ.X. αiωvα επi Δεκ[oυ. ΑφoΟ πθΘαvαv oi γovεTg τηg,

μo[ραoε τα πλo0τη τηq κα[ κλε[oτηκε oδ μovαoτηρι,
δπoυ εΙxε πvευματικη μητερα τη μovαxη Σoφiα. 'EκεΙ

τηv oυλλαμβαvoυv o[ oτρατιιbτεg τo0 ηγεμ6vα Πρo-

βoυ. Σ0μφωvα μδ τηv παραδooη, oταv τη oυvελαβε o

Πρoβog, τηg υπεvΘOμιoε τηv αvΘηρη vεoτητα τηg, για
τηv oπolα θα επρεπε vα αρvηΘεΙ τδ Xριoτ6. Δυvαμικη
υπηρξε η απαvτηση τηq Avαoταolαg: u'ΕYtb,,, εΙΠε,

',μ[α tbραιoτητα καi vεoτητα γvωρ[ζω, iκεlvη πoυ δlvει
o Xριoτδg αrlg πιoτbg καi γεvvαΓεg ιQυyεg, ΠoιJ Πρo-
τιμo}v γι, Aυτbv τδ θαvατo παρα vα τov αρvηθo}v.
Πλo0τη ε[yα αφθovα' Δiv τα θεληoα.'Aλλα τδ Xριoτo
μoυ τδv θελω καi απ' Aυτδv καμ[α δ0vαμη δε θα μΠo-
ρεσει Vα με yωρ[oει' '

'Eξαγριωμεvog δ Πρoβog διαταζει vα τη βαoαv[-
σoUV. Στδ oημεΤo αυτδ ξεκιvα η αφηγηση οτoυg τo[-

Χouq τoυ vαoΟ, oδ δδκα υπερo1εg τoιXoYραφiεg πoυ
περιγραφoυv τα δι1κα μαρτ0ρια τηg αγiαg:

..Fi AΓ|A EΠAPAΔOΘH XP|ΣT|ANH KA|
PAΠ|ZETA| To ΠPoΣΩΠoN,,,

.H AΓ|A EBAΛΘI-| E|Σ ΠYP KA| TYΠTETA|,,,

..}l AΓ|A EBAΛΘl-l Ε|Σ TPoXoN,,, ,.KI EΠ|
ΞYΛoY KPEMAΣΘHΣA YΠo TΩN ΣTPAΤ|ΩTΩN
ΞΕETAi To ΣΩMA",

..H AΓ|A KEΕTAl Τo ΣΩMA,,, .ΞYΛΩ ToYΣ
ΠoΔAΣ ΣΦYΓΓETA|",

"KA| ΤoYΣ ONYXAΣ EKPYZOYΤA|,,,

"ΤoYΣ MAΣΤOYΣ AΠOTΕMΝΕΤA| KA| ΤHN
ΓΛΩTΤAN ",

..OTAN EBΓAΛAN TA oΔoNT|A THΣ AΓ|AΣ,,,

..H AΓ|A Τl-lΝ KΕΦAΛHΝ AΠOTEMNETA!"
Σ0μφωvα μδ τδv Συμεδv τδv Mεταφραoτη, τδ

oδμα τηg τδ αφηvoυv αταφo, βoρα oτα Θηρ[α πoυ
oμωq δεv τδ αγYiζoυv, .H Σoφiα βρioκει τδ vεκρo
oΦμα τηg Αvαoταolαg καi μδ τη βoηΘεια δυδ αvδρωv
τδ μεταφθρει oτη Pιi.lμη για εvταφιαoμo.

'1-1 αξiα τoυ εiκovoγραφιKo0 κ0κλoυ: Σ0μφωvα με



: H oλoc 2l

στoιΧετα τηg 4ns'Eφoρεiαg BυζαvτιvΦv Aρxαιoτflτωv
αλλα καi απδ αvαφoρα τηg αρxαιoλ6γoυ κ. Mαρ[αg
Ζαννε, πρoκυπτει δτι o εiκovoγραφιKoq κΟκλog τoΟ
δv λoγφ vαoO εΙvαι δ μovαδικδg πoυ δ1ει εvτoπιoτεT.
ΠoλλoΙ λiYoι ε[vαι θξαλλoυ καΙ oi vαol o[ αφιερωμεvoι
oτηv αγiα. Mεμovωμεvα, τδ πoρτραTτo τηq σUVα-
vτoται oδ vαoυg τηg Mαvηg. Επioηg μiα δυδ Παρα-
oταoειq απδ τδ μαρτυριδ τηg βρioκovται oτη Movη
τoU δoioυ Mελετ[oυ, στη Movη Bαρλααμ τΦv Mετειb.
ρωv καΙ oτfl Movη τηq Mεγioτηg Λα0ραq, αλλα oxι
δλoκληρog δ κ0κλog τδv δ6κα μαρτυρ[ωV τηq. Εiκo-
vα τηg Aγiαg Αvαoταolαq με oκηvδg απo τδ βio τηg
βρ[oκεται καΙ oτη Movη Γρηγoρioυ oτδ .Αγιo',oρoq,

δπoυ τιμdται lδια[τερα η αγiα καi oπoυ φυλαooovται
τα iερα λεiι.|.lαvα τηg.

'Ερωτηματικα υπαρχoUV παvτα oυμφωvα μδ τoυg
υπευΘυvoυg αρ1αιoλoγoυg o1ετικα μδ τδ xρovo κατα
τδv oπoTo o σUYKεκριμεvog vαδg oτδ Γεvvαδι αφιε-
ριbΘηκε oτηv Αγ(α Αvαoταolα τηv Pωμα[α. Πoλυ πι-
Θαvδv η αφιερωoη vα δγιvε τδ 18o αiΦvα, λoγω κα-
πoιωV διαoυvδεσεωV μδ τδ.Aγιo',oρoq καi τη Movη
Γρηγoρioυ. .H Aγiα Αvαoταoiα fl Pωμαiα εΙvαι πo-
λιo01og τo0 Γεvvαδ[oυ καi fl μvημη τηq εoρταζεται
oτig 29'oκτωβρioυ.
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vα εμπoδiζoυv τηv απoγoητευoη vα καταπviξει τηv
lκαvoτητα τouq για oκει'Uη. Στδ 'ιδιo δργo απoκαλεT
τηv πρooεUχη φαρμακo, γιατi τηv Φρα πoυ oυγκε-
vτρωvδμαoτε καi θπικoιvωvoOμε μδ τδ Θε6, γvωρi-
ζoυμε πιbg vιιbΘouμε, πΦg vιιbΘoυv o[ αλλoι, τi μ0q
καvει vα αioΘαvδμαoτε καλα καi τ[αoxημα καl πιbg vα
περv0με απδ τη δυoαρεoτη oτηv ευ1αριoτη θ6oη. 

.H

oυvαιoΘηματικη αγωγη λoιπδv εΙvαι βαoικo oτoιxεTo
διαπαιδαγιbYηoηq, πoυ oυμβαλλει oτηv θπιτυ1iα καΙ
τηv ευτυ1iα τιΙv παιδιΦv. o[ γovεTg 1ρειαζεται vα
αvαπτOξoυv εUφυεΙg τρδπoυq, πρoKειμεvoυ vα διδα-
ξoυv oτα παιδια τoυg oυvαιoΘηματικδg καiκoιvωvικδg
δεξιoτητεg.

Mδoα απδ τig παιδαγωγικεg oελiδεg τoΟ Περιo-
δικoΟ αUτoι.l Θα πρooπαΘηooυμε vα ρiξoυμε φΦg oτα
μυoτικα τηg αvατρoφηq oυvαιoΘηματικα ε0φυΦv παι-
διΦv, oτα oταδια τηg oυvαιoΘηματικηg αγωγfig, oτig
στρατηγιKδg πoυ πρ6πει ol γovεTg vα ακoλoυθoUv,
Φoτε vα oυμβαλλoυv oτηv δπιτυ1[α καΙ τηv ευτυx[α
τΦv παιδιΦv τoυg, oτoυg τρ6πoυ9 μδ τoυg oπo[oυg

μπoρoUv vα πρooτατε0ooυv τα παιδια τouq απδ τoυg
κνδυvoυg τΦv oυζυγικΦv oυγκρoOoεωv καΙ τoι] δια-
ζυγioυ, oτδv τρδπo μδ τδv oπoΙo δvαg oυvαιoΘημα-
τικα δεμεvog μδ τα παιδια τoυ πατεραg θπηρεαζει
τηv iooρρoπlα καi τηv ευτυ1iα τoυg. 

.|-| 
oυolα τfig δια-

παιδαγιilγησηq ε[vαι vα θκμεταλλευoμαoτε καΘε στιY-
μη πoυ περv0με μδ τα παιδια μαg. Nα ε[μαoτε ..KoVτα,,

τouq μδ δvαv iδιαlτερo τρoπo, γιατ[ o τρoπog τηg πα-
ρoυolαg μαg κα[ τηg πρoo6γγιoηq τouq ixει πραγμα-
τικα μεγαλη oημαoiα.

oI TPElΣ lEPAPXEΣ σι]Vε\'εια clΠO T|] oελ.6

πλoδτog, γrατf δnμroυργεi Ξvα fiΘos θvδoκooμrκfrg
αΟτdρκεrαg, δnλ. δ δvΘρωπog iκαvoπotεi τd δλrκd
τoυ 3vδrαφ6ρovτα καi περtoρiζεταr o, αδτd. Kαi oi
ΤρεΤg .Ιερdρ1εg nρo6ρ1ovταv dnδ πλoιiorεg oiκoγ6_
vεlεs. Md τd pτiματd τoυE βoriΘnoαv nτω1oδg καi
iκτtoαv iδρ6ματα. Aδτoi oτr\ ζωfl τoυg ζoδoαv φτω_
1rκd μδ λiγα ρoδ1α καi λfγα βrβλiα. Aπδ ττ\v δλλn
nλευρd β6βαrα καi 11 φτcb1εrα εivαr κακ6, γrατi 3ξα_
Θλrcδvεr τδv ivθρωπo 11ωρig vd τoυ δfvεr 1:6vo καi
δυvατ6τnτα γ6vrμng nvευματtκfrg dvαζriτnong. Π,
αδτoδs δ dvαγεvvnμ6vog δvθρωπog τns πioτεωg
dvεβdζεr καi τirv not6τnτα τδv κotvωvtκδv τoυ o16-
σεωv, dφoδ nρδτα ii1εr oωoτλ o16on μd τδv Θε6.

Mvli.μn καi τrμλ τδv Tρrδv .Ιεραρ11δv dπoτελεΙ
δ dvαζfiτnσn Kl δoo τδ δυvατδ oiκεfωon τδv dn6_

ψεcilv τoυs. Tδv dπ6ψεωv πoδ θεωρoΟvταr dnδ τλv
'Eκκλnofα γvτiorα δκφραon τol] Eδαγγελioυ. oi
Tρεig .Ιερdρ1εg τtμoδvταt iδrαfτερα, γrατi εi1iαv oυ_
vαρnαγεi dnδ τδv n6Θo τfrg γvrboεωg, τflg θnroτιiμng,
aλλd καi dπδ τiv dγdnn oτδv Θε6. .o Θεδg γr,
αδτoδs δδv fiταv κdτr τδ ξ6vo καi μακρrv6, dλλd 11

δnαρξn πoδ τoδg iδrvε ζωλ καi κατotκoδoε μ6oα
τoυs. .F{ iπo1ir τδv Τρrδv .Ιεραρ11δv, δ Δ, αirbvαg,
καλεΙταt δ 1:υo69 αiδvαg τng 'Εκκλnofαg. oi δrωγ-
μoi τδv τρtδv πρcδτωv αirilvωv τελεfωoαv. .L{

'Εκκλnofα θλε6θερn μεγαλoυργεΙ. Aδτδ γfvεταt κυ-
ρiωg μ6oω τδv Tρrδv .Ιεραρ1δv. oi Tρεis .Ιερdρ1εg

dvαδεf1ΘnKαv oπoυδαior 61r μ6vo μθ τr\v δλλnvrκo-
Χρlστtαvlκλ oιivΘεon καi τδ κotvωvtκ6 τoυg Eρvo,
aλλd καi μd τr\v dvτrμετcbπton τδv αiρετtκδv. .o π6-
λεμog τδv αiρετrκδv πρδg τirv ,Εκκλnofα dτodλωvε
τλv dγωvtoτtκ6τnτd τoυg καi τr\v θργατrκ6τnτd τoυg
καi τoδE dv6δεrξε μεγdλoυg.

Εiκoor αiδvεg μ6xρr oriμερα δrcbκεταr fi 'Εκκλn-
ofα τoΟ XρroτoΟ φαvερd καi κρυφd. Td κτυπliματα
δμ,s τδv θ1Θρδv εivαι o6v vd κλωτodvε τδ ofδερo:
oΣκλnρδv ooι πρδg κ6vτρα λακτζειv,, εΤnε δ 'Ιnαoδg

Xρroτδg πρδs τ6v Παljλo. oi δrδκτεg ξε1voΟv θnf_

ons τd λ6γrα τoυ Ιδρυτoδ τng oτδv Aπ6oτoλo Π6-
τρo oπι3λαι d6oυ o0 κατιoyιjooυoιv α1τfig,.

"Ελεγε δ .Ιερδg Χρυo6oτoμos:

"Ε,Ιvαι πoλλd τd κιjματα καi φoβερil ri τρικυμiα.
'Aλλd δi φoβ6μcΙστε μτiπωg ΚαταΠovτΙoτo6με, γιατΙ
oτεκ6μαoτε πdvω oτr\v π6τρq τδv Χριoτ6.'^AE μαE_
vεταl τi θdλαooα, δΕv μπoρεT vd 6ιαλιjoει τfiv π6τρα.
-Ag onκcbvovτcιl τd κιjματα, τδ πλoΙo τfig 'ΕκκλnoΙαg
δiv μπoρoυv vd τδ βυθΙooυv",
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βλoγημεvοg Yαμοq, ΠoU

(Kρ11τrκδ

frγαγ xαL Exαγαν πoλεμo oi &θεoι xατα
τoδ xριοτιανιxoΟ λαol, διιil1νoντdg τoν

&πδ τLg θdλαοοεg οτα βdθn τfrg οτερισg, μ6oα &πδ
xoιλαδεg xαL βoυνα. Πoλλoυg xριοτιανoυg θανατω-
oαν oi σταυQoπατητdg, βαξoνταg φωτιθg οτα 1ωqια
τoυζ xαL πoλλθg θxxληοlεg iοoπεδιilγoγταζ. KαL
frρθε η (i)Qα πoυ μoνo Eνα xoμματαxι θλευθερnE γηE
&,π6μεινε oδ Eγα Ψηλδ βoυνo, μθ Eνα μιxρδ xωριδ
θπαγω, δπoυ ξoδοαν βooxol xαL &,μπελo-

xαλλιεργητθg xαL μια ψηλη θxxληοια.
Πoλιoρxησαν λoιπδγ oΙ, 1ιλιαδεg
frθεoι τolτo τδ βoυνδ xαL πεqι-
xilxλωοαγ &πδ παγτo[l τδ 1ω-

Qto, δτoιμαξoγταζ οxαλεg,
ο1oινια xαL i,γxιστQα για την
θπLθεoη. Toτε τρ[α νεαρα ξευ-
γαρια οτδ xωριδ d,πoφαοιοαν
να παντρευτolγ xαL ε1παγ oτoυg

γoνεΙg τoυζ: ,,Θtλoυtr'ιε να εtμαατε

μιαξi στη 1ιη, dν Επιξiσoυμε xαi μαξi
oτoν otρανo, dν πεθανoυριε''. ΚαL οιlμ-

φιilνηοαν o[ γoνεΙg τoυζ. Κα[ Eφεραν o[ πατεραδεg
τLg xoρεg τoυζ οτην θxxληo[α, δπoυ τLg περ[μεγαγ
oi γαμπρoL.

.E,xεLγη τη οτιγμη δμωE ξεxLγηοαγ την θπ[θεοη

ol εiοβoλεΤg xαL Eφυ^1αν o[ πατεραδεg οτη μαχη. ol
μnτiρεg τΦγ γεoγι,μφωγ oiiτε πoυ πρoλαβαγ γα
Eρθoυν oτδ γαμο, γιατ[ 6τρεξαν ioια οτδ πεδLo τfrg

μαxηg. Tρ(,α ξευγαρια, λoιπ6ν, μπfrxαν οτηγ bxxχη-
οια xαL xλε[δωοε δ lερ6αg την πoρτα.

-Δεγ E1ετε μαρτυρεg τoυg oυγγενεΤg οαg, εiπε δ
lερ6αg, αλλα 6να MαρτυQα fiψιοτo, πoυ γνιυρ(,ξει
δ1ι μoνo τ[g πραξειg, αλλα xαL τoυg διαλογιομoυζ

μαg, θννoΦνταg με τα λoγια αiτα τδγ Παγτoδfναμo
Θεo. 

,.,Eτοι 
ξεxlνηοε την τ6λεοη τoδ μυοτηρLoυ.

Φ[ληοαγ τδ E,ilαγγ6λιo oi νιoπαντρoι xαl ε1παν

τδ <Nα[>> θγιilπιoγ τol ΘεoΟ xαL τol iερ6α xαL δ xα-
θ€ναg δγιbπιoγ τoD ουγτροφoυ τoυ. ΚαL πfrρε οτα

x6ρια τoυ δ [ερ6α9 τα πραlτα δαxτυλ[δια, &,πδ πQα-
σtγo χoQταρι πλεγμ6να, θι1τoνταg τδ μιxgoτερo μ6-
oα οτδ μεγαλriτεQo, σχηματLξoνταg Eτοι τδ o1frμα
τotl οταυρo0 xαL εtλoγnοε μθ αtτα τδ πρΦτo ξευγα-
ρι φoρΦνταζ τoυζ τα δαxτυλ[δια. Tδ iδιo Exαμε xαL

μθ τo δπoμιενo (ευγαqι xαi, μδ τδ τελευταΙo.
.,Ετοι 

ξεx(,νηοε δ iερ€αg τδ μυοτηριo. KαL λdγo-

καvεt περα τουq ixθρουg
Παραμυθr)

γταζ τLg εrixθg τfrg iερολoγlαg τoυg Eβαλε τα οτεφα-
για πoυ iταν φτιαγμdνα d,πδ λoυλofδια xαl δεμ6να

μθ &οπgεg xoqδελεg Καl οτεφανιilνoνταg τoυζ τρεΤg

φoQεζ παραxαλεσε: ..Κt]ριε δ Θεδg nμΦν, δoξη xαL
τιμff οτεφαγωοoγ αtτοfg''.

Στη ουν61εια διαβαοε τδγ Aπoοτoλo xαL τδ
Eιiαγγελιo, τoυg 6δωοε να πιoδγ xραοL xαL τoυg
δδηγηοε τριγιiρω &πδ την τραπεξα τfig τελετiζ, Ψdλ-

γoνταE τδ τρoπαριo τoδ'HoαCα xαi, Eπειτα λ6-

γoγταζ: 
..Αiων[ωg, αiωνi,ωζ θα xρατηοει

τδ μυοτηριo αtτδ xαL δπωg oαg δδnγn-
οα θγιil, 6τοι xαL η θxxληοLα παντα γα

. οσ,g δδηγεΤ''.

ΚαΙ θνΦ 6ψελνε τδ τρoπαριο τoδ
.FΙοα[α, τρεΤg &,γγελoι &,π' τδγ
otρανδ xατεβnxανε xαi, xρατolοαν

ffi
r τα οτ6φανα τoυg. ΚαL oταματηοαν
NΙΙ τα ξευγαQια μπQoοτα οτδ εixoγoοτα-Ξ.
/Π σt χαι εtπε o ιεQεαζ στoι!ζ παντοεμε-

νoι'ζ: ..Παιδια 
μoυ, δ6 σαζ οτεφανωοα

θγιil, &,λλα δ iδιog δ Κυριog μαg. 
.o 

γαμog
ε1ναι μυοτηριo, που δγιilνει διlo d,νθρcδπoιlg xαL xα-
ν€να xαxδ δεν E1ει τη δυναμη γα οπαοει αtτη τiν
Eγωοη, πoυ λεγεται γαμoζ xαL oixoγ6νεια. Στηγ
olxoγ6νεια, παιδια μoυ, δ Κfριοg μαg 

.Ιηοoδg Xρι-
oτδg μεγαλιυοε, να τδ θυμισoτε αtτo,'.

ΚαL θxε[νη τη οτιγμn, δοoι βρlοxoνταγ οτiν
θxxληοια, i,xoυοαν τδ θ6ρυβo τηg μαxηg πoυ πλη-
οiαξε πια οτηγ xoρυφη τoD βoυνoδ. Mθ τη φωνη τoυ
να τρεμει oυν61ιοε δ [ερ6α9 τδ λoγo τoυ: ..Παιδια

μιoυ, η oixo^16νεια ε1ναι δναg &μφoρ6α9 d,πo &λαβα-
στQo, γεμστοg &,πδ τδ λαδι τfrζ &γαπηζ τofl ΘεoΟ,

βην τδγ oπαoετε. .FΙ oixoγ6νεια ε1γαι ilνα βαξo
γεμΟτo &πδ την &γαπη .69γ r1oνtιilν πρδg τα παιδια
τoυζ xαL τιilγ παιδιΦν πQoζ τoυg γoνεΤg τoυg. Tδ
xαλλog τηζ ψυχlζ σαζ να xαρiξετε οτoυζ &γαπημd-

γoυζ οαg,.1ια να φιυτιοτεΤ η Ψυxη τoυζ μd τo φΦg
τol ΘεoΟ. Αtτη εiναι η &ληθιγη &,γαπη,'.

Δυναμωοε oτδ μεταξi δ θoρυβoζ γυQω &,πδ τoυg

τol1oυg τηg θxxληοιdζ. .H 
μαxη γινoταν nδn 6ξω

&πδ την πoρτα τol ναoΟ. Δαxρυοαγ τα ματια τoD

iερεα. ..Aγτιλαμβανεoτε;', ΞαναεΙπε δ .ιερ6αq. ...FΙ

&.γαπη η αληθινn tlπαρxει μονo, δταν τη ξεΙτε 6τοι,
δοτε oi, qlιl1dq τιilν &,γαπnμ6νιυν οαq να φωτ(,ξονται
μθ τδ φιDg τotl ΘεoΟ,,.
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Κα[ ουλλoγlοτηxε τoτε o iε9εα.;. ΚαL &γαοτ6-
γαξε. ΚαL xυληοαν δαxρι'α οτδ oι'τιδιαομ6νo πQo-
οωπo τoυ. ..Παιδια 

μιoιl'', σιlνε7ισε. ..i\ζ γoνατ[οoυ-
με, για να πρoοευ1ηθoι.'με οτδγ Θεo,,.

ΚαL μδ δαxρυομιiνα μια.τια. απευθυγθηxε oτδγ
Θεo. ..Kυριε, η ουμφogα αυτrj εiναι η τιμωρ[α μαE
για την &,διαφoρ(,α μα'< 

.1ια τδι,πoνo τιΤ:γ i,λλιυν, για
τδγ dγηθιxo xαl αοιυτo [3ιo μια'<. Kυριε, oυγ1ιilρεo€

μαg τoυg &,μαρτιυλoυζ, xαθιδ< βριoxoμαοτε τιilρα
&ναμεoα oτη ξωη xαL οτo θαγατo. .Εοεγα ixετευoυ-

με. ΣΦοε, Σωτfrρα, τδ λαo ooυ, γiμιιοε τLg xαρδι6g

μαζ μθ την &,γαπη σoυ, πqooτατευοε μιαg μθ την
&οπLδα τiζ πloτεωg xαL δπλιοε τα 1ερια μαg μθ τα
δπλα τflg θλπLδαg''.

Δυναμωοε [1οτερα η βQoxη, πoυ iiδη ε11ε &ρ1i,οει

να π6φτει μ6οα οτδ λιoφωτo, xαL xαπoυ μαxρια
&,xoυοτηxε μ(,α βρoντn.

..ΣηxωθεΤτε, παιδια μoυ'', ε1πε δ [εq6αg, ..d,νε-

βεΤτε οτδ xαμπαναριδ xα[ ρ[ξτε οτoυg σταυQoπα-
τητδζ π6τρεg, xoνταρια xαL β6λn, γπ να τoυg &φα.
νlooιlμε &,πδ τη Υfr μαg, i'θεoι xαθδg ε1γαι,,. KαL
&γ6βηxε τδ Ενα ξευγαgι μετα τδ d,λλo θπdγω oτδ xα-

μπαναριo, φoρΦνταg τα λoυλoυδoοτ6φανα τoυg μδ
τLg &,oπρεg xoqδ€λεg.

.,oταν d,ν6βηxαν oi νιoπαγτQoι οτδ xαμπανα-

ριo, δδ βQfrxαν θxεΤ oiiτε π6τρεg, oiiτε xoνταρια,
oiiτε β€λn. E1δαγ δμωζ γυQω τoυE xιλιαδεg &θεoυg,

πoυ οxαρφαλωναν πρδg τα ψηλα παραθυρq τi6
θxxληαισ,g. Καταλαβαν δτι xαγ6ναg &πδ τoυg δπε-

ραοπιοτδg τfrS γfrζ τoυζ δδγ frταγ πια ξωντανog. KαL
τoτε μ[α νεαQη οtiξυγog θoxυιpε xαL 6xανε πδζ οη-

xιilνει μi,α &,oρατη π6τρα xα[ 6δωοε τηγ π6τρα αιjτη
την &oρατη οτδ oυΦγo τηg xαL αtτδg θxανε πδg την

πfrQε &πδ τα x6ρια τηg, πδg την 6βαλε οτη οφεντo-

να, &ναγειgε τδ 16ρι τoυ xαL οnμαδεψε iναγ θxθρδ

πoυ οxαρφdλωνε πqΦτog πQδζ τα τξαμια τol γαol
xαL οαν να θxοφενδoνιοε μ[α π€τρα &ληθιγη' φoβη-
θηxε δ θxθρδE xαL Eπεοε, παQασ6qνoνταg μαξl τoυ
xα[ δooυg οxαρφαλωγαγ π[οω τoυ.

ΚαL τoτε η &λλη οtiξυγog 6xανε πδg πfrρε τα1α
Eγα xoγταρι, &xoυμπιομ6νo οτδν τoΤ1o τol xαμπα-
ναριoΟ, θνΦ η τρlτη 6xανε πιilg οηxιilγει Eνα β6λog
d,πδ τδ πατωμα. ΚαL πρoοπoιiθηxαν πδg τα 'δω-
οαγ αilτα οτoυg ουξυγoυg τoυζ xα[ αtjτol 6xαγαν

πδg τα 6ριξαν xατα τΦν θxθρΦν, πoυ οπαρφdλωσαν
οτoυg τol1oυg τηζ θxxληοισζ xα[ τoτε θπεoαγ xι
αtτo[, παραο6ρνoγταζ xαL τoυg &λλoυg.

KαL oυν61ιοαν τα νεαρα ξευγαρια να ρ[1νoυν
&oρατα β6λη, xoνταρια xαL π6τqεg, d,πoxρoυονταg
τoυg ftθεουg &,πδ τoυg τo[1oυg τfrE θxxληοισg.

KαL οαγ ε1δαγ oi &,θεoι σταυQoπατητδg τoυg
νιoπαντρoυg οτδ χαμπαναqιo, xαταλαβαν d,πδ πol
ilταγ δ xlνδυνog xαL θxτoξευοαν β6λn θανατηφoqα
θγαντLoγ τoυζ, μα τα β6λη 

,XεΙνα, 
φτανoνταg οτα

νεαρα ξευγαqια, γιiqιξαν πiοω xαL oxoτωγαγ τoυg

iδιoυ< τoυq θxτoξευτ6q._Ι
Bλ6πoνταg αriτδ &γρiεψαν o[ d,θεoι xα[ δλo xαL

περιoοoτερα β6λn θxτoξευοαν, πoυ τoυg iδιoυg θα-
γατωναγ. Kα[ 6πεφταν &πδ την xoρυφη τoΟ βoυνoΟ
τα νεxρα οιilματα τoυζ xα[ πατΦγταζ οτα πτιilματα
τCυγ ουγτρoφων τoυζ d,ν6βαιναγ οτδ βoυνδ γ6οι πο-
λεμιοτ6g, πoυ xι αιjτol Eβριοxαν τδν iδιο θανατo
οτ[g πλαγιθg τoi βoυνol.

oi νιoπαντQoι, &,πδ τδ χαμπαναριδ πoυ οτ6xo-
γταγ, i,πλωναν τα 16ρια τoυζ Ψηλα oτδ Θεδ xαL Tδν
εt1αριοτoDοαν για τη θαυμαoτη οιυτηQ[α πoυ τoυg

xαριοε. KαL ξdοπαοε τoτε μi,α δυνατη xαταιγ[δα xα[

μd τα δρμnτιxα νεqα τηE μαξεψε τηγ τQoμεQη οοδεια
τoΟ πoλ6μoυ, πετΦνταζ την οτην φoυQτoυνιαομ6νη
θdλαοοα.

Καi, Eπειτα xαθαριοε δ oriρανδg &πδ τα οtjννε-

φα xαL 6λαμψε μδ θνα &περiγραπτo βαθυ γαλαξιo
χQ(bμα xαL flουχαoε η θd,λαοοα. Kαl βγηxε δ i,ερ€αg

&πδ τδ iεgδ πoυ itταγ δ τoπog τfrg πρoοευ1frE τoυ
xαL xατθβηxαγ &πδ τδ χαμπαγαριδ ol νιoπαντρoι
xαL 6πεoαγ οτα γoνατα τoυζ xαL για δρα πoλλn
πQoσευχηθηxαγ μ6οα oτην'Exxληoια xι εr}xαρi,οτη-

οαγ τδ Θεδ για τη oωτηqlα τoυg. ΚαL βγηxαν &,πδ τδ
ναδ 1αμoγελΦνταg μ6οα oτη λιlπημ6νη λαμι|,lη τoD

otoαγoi.
ΚαL &φoδ δθν ε11αν oΙ, νιiφεg &,νθoδθομεg oτα

x6ρια τoυζ, θβγαλαν τα λoυλoυδoοτ6φανd, τoυg xαL
τΦν γαμπριilν τoυg xα[ τα οx6ρπιοαν οτLg πλαγιθg
τoD βoυνo0, xι θxεΤνα &νθιoαν πι6τερo xι δ,πλιilθη-
xαν d,π, τδ βoυνδ δg τn θαλαοoα, xι &'πδ πανω τoυE

oτεφdνωνε τδ oriρdνιo τoξo, πoυ μ6λιg ξεπρ6βαλ-
λε. Τoιig νoυθετolοε ουμβoυλευoγταζ τoυζ να πρo-
ο61oυν να μnν &μαρτανoυν.
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ΔYo ΦANATΙΣMOΙ

Tδv τελευταio καrρδ παρατrylηΘηκαv βiαrεq
dvτrδραoεlξ φαvατtκδv μouoouλμd,vωv, ioλαμroτδγ
o} πολλδq xδρεξ τoli κ6oμoυ γld. τδ oατrρlκd oκi-
τσα τoδ MωdμεΘ, πoli δημoorειiτηKαv oδ ειiρω-
παΙκd 6vτυπα. .}Ι δλη ιiπ6Θεoη 6xει δuδ dρvητικd
oημεiα, δυδ φαvατroμotig:.o πρδτoq φαvατlσμδq 6xεr vα κdvεt μδ τηv
θπrθετrκ6τητα τδv &θρησKωv εtiρωπαiωv θvd,vτrα

o} κdθε iερδ καi δoro. .ΙΙ dμφroβ{τηoη τflq πioτεωg
oτδ Θε6, πot δρxroε dπδ τδ Δrαφωτιoμδ τol] ΙH,
αiδγα δrατηpεi καΙ oημερα φαvατrκoirq fπooτηpr-
κτ6q. Αriτoi θvoρxηoτρωμ6vα oδ βlβλiα, περtoδtκd
καi M.M.E. πoλεμoliv κdθε πioτη oδ Θε6. oi iδrol
oτrylrζ6μεvor oτηv θλευθερiα τotl Tfπoυ xλευdζoυv
δg δπi τδ πλεioτov τδ Xρroτδ καi θλdxιoτα iλλoυg
dρxηγoilg θρηoκεrδv. Γrδ τδ Χρroτδ τελεuταiα
δxoυv xαλκευΘεi πoλλδg μυθoπλαοiεq, πoli τδv πα-

ρoυordζoυv δg Evα δμαρτωλδ καi dδιivατo &vΘρω-

πo. .H oτdoη τouq μoιdζει μδ θκεivo τδv τρελδ πoli
φτfvεr τδv i1λro, iv6 oτηv ΠραYματtκoτητα φτυvεr
τδv δαυτ6 τoυ.

.o δευτερoq φαvατtoμδg εivαt τδv φαvατtκδv
μoυoouλμd.vωv, τδv ioλαμroτδv. Aιiτδq θκδηλrilvε-
ταr μδ dπεrλδg καi καταoτρoφδg θvαvτfov τδv μη
ioλαμroτδv. oi ioλαμroτδg Θεωρotτv πδg oi d.πolκro-
κρdτεg ειiρωπαioι oτδ παρελθδv καi oi d,μερrκαvoi
oημερα φταΙvε για κdθε δεrvδ τδv xωρδv τoυq.
,Eπfoηg θεωρoliv δτl κdΘε μη ioλαμιoτηg εivαr δ.πl-

oτog καi γr'αiτδ καταδtκαoμdvoq για τηv κ6λαoη.
Αιiτoi oi ioλαμroτδg δδηγoiτv πoλλoυg v6oυg oτηv
αliτοκτoviα, dρκεi vd. oκoτcilσoυV καπotoυg θxΘρoiq

μδ τηv θvτfπωoη δτr αtτδ γivεταr γrd τδ Θε6.

Kαi oi δυδ φαvατιoμoi' δυoτυxδq' δδv καλ-
λrεργoι}v κλΙμα oεβαoμoιi τoυ iλλoυ καi τδv iδεδv
τoυ, πoiτ dπαlτoiv τd v6α δεδoμ6vα τflg παγκ6oμrα9

γεrτοvrσ,g.

].ij tlAΙΧΝiΔl Ι{ΙΝL,,

Mαζi μδ τδ &λλα τυxερd παιxviδrα, πoυ τδ κρd-
τog 6xεr ιiπδ τδv 6λεγx6 τoυ (λαxεiα, τζ6κερ, λ6τ-
τo, πρoπδ, κλπ.), τελευταiα 6θεoε oδ λεlτoυργiα τδ
λεγ6μεvo KΙNΙo. Tδ παrxviδr αriτδ πtoτειiεταr δτr τδ
θπrv6ηoαv oi Krv6ζor, γrd vδ μαζ6ψoυv λεφτd καi

vd, κτiooυγ τδ olvtκδ τεixog.
.FΙ θπικrvδυν6τητα αliτoiτ τoδ παιxvrδrofi εivαι

πoλλη μεγdλη. Στd 5.000 ΠραKτoρεiα τorj ΠPoΠo
τflg κdΘε γεlτovrδg καi γrd πεvτ6μroι δρεg κdΘε μ6-
ρα, δ δπorooδηΠoτε μδ μroδ εriρδ μπoρεi vd παiξεr.
Στηv .Eλλdδα dπδ τη λεlτoυργiα τδv τυxερδv παι-
xvrδrδγ πoλλoi δδηγηθηκαv oτηv oiκovoμrκη oα-
ταoτρoφη, δ.λλor δr6λuoαv τig oiκoγ6vεr6g τoυg καi
μερrκoi 6φταoαv oτηv αιiτoκτoviα. oi dρvητrκδg
oυv6πεrεg τotτ KΙΙ'{o μδ τηv εiiκoλη πρ6oβαoη εivαl
πoλλαπλ69. Συvταξιooxor, votKoκUρι1g, iργαζ6μεvot
καi ιiπdλληλor, d,vεργor, μαθητ6g, φorτητ6q καi
dλλoδαπoi τρ6xoυv καΘημερrvd., vα dvαζητηooυv
τηv καλη τouq ..τfxη''. ,Eκεivo, πoιi τoirg δλκtεl
iδrαiτερα, εivαr η dvδ π6vτε λεπτd. κλrylωoη καΙ η
&μεoη dfi6δooη τδv κερδδv.

Eivαr πoλλd καi καυτd τα KoΙvωvrκd πρoβλη-

ματα τξg xιbραζ μαq. Xρεrdζεταr vd. πρooτεθεi κl
&λλο Evα;

ΤΙ-{ ΛΕq,ΩNΙKΕΣ YtlΟΚΛΟΓl ΕΣ-

Tδ oκd'vδαλο τδv τηλεφωvtκδv tiπoκλoπδv
τri>v τελευταiωv δβδομdδωv 6ρxεταr vd. ξαvατovioεt
τηv 6λλεrψη doφdλεrαq τδv τηλεπtκotvωvrδv.
.,oταv παρακoλoυθofivταr τδ τηλ6φωvα dvθριilπωv,
πoir δxoυv κdπoto ρ6λo oτδ κotvd τηq πατρfδαg

μαg, τ6τε πρoφαvδg ixoυμε vd. κdvoυμε μ} Kατα-
oκoπεiα καi μδ πρ6Θεoη θλ6γxoυ τξg xιilραq μαq
dπδ ΠαραKρατrκδg δυvdμεrg η ξ6vα κεvτρα. oi
ivΘρωπol τηξ θξoυoiαq δδv dvηκoυv oδ τρoμoKρα-
τrκδg δμdδεg, γrd vd δlκαroλoγεiται η παρακoλoιj-
Θηoη τouq. .o 

φ6βoq τδv ιiπoκλoπδv 6xεl δθηoεr
πoλλoirq vδ δivoυv iδlαiτερη πρoooxη oτig τηλεφω-
vrκδq τoUξ oυvδrαλ6ξεrg καi oτδ ηλεκρovrκδ τoυζ
ταxυδρoμεio.

Kαπoror δrερωτδvταr, μηπωg η παρακoλoυθηoη
6xεl θπεκταΘεi καi oδ δλoυg τoιig πoλiτεq μδ oτ6xo
τη xεrραγrilγηoη δληg τξg dvθρωπ6τηταg ofμφωvα

μδ τd oυμφ6ρovτα κdπorωv κρυφδv δrκτατ6ρωv.
Mηπωg ΠρoετoΙμdζεταr η ,oργουελικη κοlvωviα
τoιi ..Mεγdλoυ Aδελφoι}'';

Mακdρt δλα αtτd vd εiγαι εiκαoiεq καi vα πα-

ραμεivouv τd dvΘρcbπrvα δrκαrιbματα dvαφαiρετη
dξiα κdθε γεvεd.g.

π.M.Π


